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Apresentação

Nosso relatório
Em 2009, tornamo-nos a primeira
empresa do setor de varejo de moda
a produzir, no Brasil, um relatório com
base nas diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI ). Iniciamos um novo
ciclo de relato, reforçando a vocação de
estabelecer vínculos entre as pessoas,
expressa em cada página deste relatório.
As informações sobre a experiência
na gestão da sustentabilidade estão
organizadas em torno dos stakeholders
prioritários – clientes, associados (como
são denominados nossos funcionários),
fornecedores e comunidade.
Apresentamos a configuração atual e
as iniciativas recentes da C&A Modas,
assim como a estratégia que adotamos
para conduzir os negócios e a inserção
das diretrizes de sustentabilidade
no nosso dia a dia. GRI 2.1

Ao longo do relato, abordamos os temas
materiais (de maior relevância) definidos
na matriz de materialidade, construída
em conjunto com os stakeholders.
Na última parte, você encontrará o índice
remissivo dos indicadores GRI, nos quais
registramos as iniciativas e os avanços
conquistados, com avaliação da evolução
da nossa gestão da sustentabilidade.
Ficaremos gratos em receber
seus comentários pelo e-mail
sustentabilidade@cea.com.br.
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No Brasil, nossa

trajetória
de sucesso supera os 35 anos
Inspirados em construir
relacionamentos duradouros,
ampliamos a presença no País, em
busca de oferecer uma experiência
de moda irresistível para as clientes
Ao fim de dois anos marcantes na história
da C&A no Brasil, compartilhamos algumas
etapas do processo de transformação
vivido pela companhia. Nosso segundo
relatório de sustentabilidade, elaborado
de acordo com as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), expressa um
esforço coletivo que envolve nossas
equipes e os stakeholders. Com isso,
visamos criar uma cultura interna
orientada pelos princípios da gestão
sustentável e voltada a estabelecer
vínculos duradouros, oferecendo uma
experiência de moda irresistível e
produtos de excelente valor, por meio
de uma atuação ética e profissional.
Essa busca sustenta o ciclo de
planejamento estratégico, com o qual
pretendemos chegar a 2015 como a
melhor empresa do varejo de moda
no Brasil. A criação da cultura a que

aspiramos envolve toda a empresa e
já se evidencia nas novas políticas e
modelos de negócios e nos avanços
registrados nestes dois últimos anos.
Nosso compromisso com a melhoria
contínua dos processos internos está
expresso nos dados que apresentamos
neste relatório, selecionados
entre os que consideramos mais
representativos em 2010 e 2011:
> Implantamos, em 2010, o Comitê
Estratégico de Sustentabilidade,
integrado por lideranças de
diversos setores da C&A;

(GRI 1.1, GR1 1.2)
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> Realizamos, em 2011, nosso primeiro
Painel de Diálogo com Stakeholders,
com 81 participantes, entre clientes,
associados, fornecedores e especialistas
em questões de sustentabilidade,
para definir os temas essenciais da
plataforma de sustentabilidade, ainda
em construção. Esse processo também
resultou na matriz de materialidade, que
norteou a elaboração deste relato;
> A agenda de compromissos da
C&A, compilada a partir das
demandas apontadas no relatório
de 2009, resultou em iniciativas
de repercussão estratégica, como
a reestruturação da área de Gestão
de Pessoas e Comunicação;
> Os associados responderam,
pela segunda vez, à Pesquisa de
Engajamento, com resultados
que já refletem positivamente os
esforços dos primeiros anos de

reestruturação das práticas voltadas
para a melhoria do clima interno;
> Os processos de gestão de desempenho
foram reformulados em 2010, sob
a ótica da meritocracia, e um novo
modelo de competências foi desenhado,
alinhado com nossa estratégia;
> Como parte importante da jornada
de transformação cultural da nossa
organização, reestruturamos os
processos de comunicação interna
– ampliando significativamente os
espaços de compartilhamento de
informação e diálogo –, com foco em
buscar mais clareza da estratégia de
negócios, reconhecer os esforços do
nosso time e engajá-los na mudança;
> Promovemos maior engajamento
com fornecedores, visando o
fornecimento responsável;

> Aderimos ao Programa de Qualificação
de Fornecedores para o Varejo, da
ABVTEX (Associação Brasileira do
Varejo Têxtil), que tem por objetivo
promover melhores condições
de trabalho no setor têxtil;
> O esforço de engajamento de
fornecedores realizado nos últimos
cinco anos, sempre em busca de
boas condições de trabalho para
todos na cadeia produtiva, culminou
com a assinatura, pela C&A e mais
40 empresas fornecedoras, do
Pacto Nacional pela Erradicação
do Trabalho Escravo;
> Os projetos do Instituto C&A realizados
no biênio 2010-2011 envolveram
126 instituições e cerca de 141 mil
crianças, adolescentes e jovens,
participantes de 133 projetos;

(GRI 1.1, GR1 1.2)
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> O Programa de Coleta de Lixo
Eletrônico está presente em 100%
de nossas lojas. No total, 35 mil itens
foram depositados e recolhidos,
entre celulares, pilhas e baterias;
> Adotamos no Brasil a nova logomarca
da C&A, unificada mundialmente. A
mudança caracteriza o início de uma
era de renovação, incorporando maior
leveza e os valores praticados por todas
as nossas lojas em escala global;
> O esforço incansável para conhecer
cada vez melhor nossas clientes
nos levou a iniciar a reestruturação
dos canais de comunicação.
Faz parte do nosso objetivo estratégico
manter a liderança no setor. Seguimos
uma política de expansão que resultou
em 11 lojas abertas em 2010 e 23 lojas
em 2011. Mais 30 lojas foram reformadas,
adaptando-as ao novo padrão visual e de

melhor experiência de compra, criado em
2008. Fechamos 2011 com 210 lojas em
operação, em todas as regiões do País.
Manteremos, em 2012, o mesmo
nível de investimentos em marketing
e nas coleções especiais. Estamos
atualizando nossos atendimentos,
tanto de logística quanto de suporte
à área comercial, com a abertura do
terceiro centro de distribuição, em São
Paulo. Vemos o Brasil como um dos
mercados fortes para nosso grupo.
Este relatório tem como objetivo expor
as realizações conquistadas nos últimos
dois anos, assim como apresentar
as estratégias e os compromissos
para conduzir a C&A a um novo
patamar de sustentabilidade.

avanços em sustentabilidade
reconhecidos pela sociedade.
Agradecemos a participação de todos
que contribuíram para a elaboração
deste relatório e a inspiração promovida
por nossos principais públicos de
relacionamento, que nos orientam
sobre como podemos avançar no
caminho das práticas sustentáveis.
Esperamos contar com a leitura
atenta de todos que queiram
compartilhar essa trajetória conosco.

Boa leitura.

Estabelecemos que o ano de 2015
será um marco para a transformação
da empresa e desejamos ver nossos
(GRI 1.1, GR1 1.2)

C&A – Mais de 35 anos

de atitude

Com um modelo pioneiro no
varejo de moda, fazemos da cliente
a razão de ser do nosso negócio
Chegamos ao Brasil em 1976, trazendo
o modelo de varejo de moda que nos
tornou um dos líderes mundiais desse
mercado. Inaugurada no Shopping
Ibirapuera, em São Paulo, a primeira loja
deu origem à maior rede nacional do
setor. Em 35 anos de Brasil, atingimos 210
pontos de venda em 2011, distribuídos
por 84 cidades e atendidos por mais de 18
mil associados. O centro administrativo
da companhia localiza-se em Barueri
(SP), e as lojas são abastecidas a partir
de três centros de distribuição: um
no estado do Rio de Janeiro e dois no
estado de São Paulo. GRI 2.3, GRI 2.9
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Somos uma empresa familiar de capital
fechado. As operações no Brasil envolvem
a comercialização de vestuário feminino,
masculino e infantil; acessórios; calçados;
eletrônicos; e produtos financeiros,
estes últimos administrados pelo Banco
Bradesco. GRI 2.2, GRI 2.6, GRI 2.7

Atuamos no Brasil e em outros 21
países, com 1.514 lojas na Europa, 35
na Ásia e 70 no México, formando
uma das principais cadeias de varejo
de moda do mundo. GRI 2.5, GRI 2.7
Fazemos parte da Cofra Holding AG,
com sede na Suíça, cujas atividades
incluem também serviços financeiros,
negócios imobiliários e empreendimentos
no segmento de energias renováveis.
A satisfação das clientes se mantém
como uma diretriz e um compromisso
permanentes na condução dos negócios.
Nossas estratégias estão apoiadas no
relacionamento ético e transparente
com os clientes, os associados, os
fornecedores e a comunidade.

Interior de uma de nossas lojas,
inaugurada em 1981, em São Paulo
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Prêmios e
reconhecimentos
2010-2011 GRI 2.10
Prêmio Impar (Índice de Marcas
de Preferência e Afinidade Regional), do
Grupo RICTV (Rede Record Paranaense),
em que foi a primeira colocada na
categoria Loja de Roupas Preferida
da Capital e Litoral do Paraná
A Marca que Cabe no Bolso, segundo
estudo da Associação Brasileira de
Marketing e Negócio (ABMN)
Prêmio Mais Importantes do Varejo,
concedido pela Revista Consumidor
Moderno no Varejo, do Grupo Padrão, na
categoria Inovação em Formato de Loja
Empresa do setor têxtil que melhor
se comunica com os jornalistas,
apontada em pesquisa pela revista
Negócios da Comunicação
Prêmio Planet Sierra Tenant Award,
concedido pelo Grupo Internacional
Sonae Sierra como reconhecimento
pelo melhor desempenho sustentável
entre as lojas dos dez shoppings
centers pertencentes ao grupo

C&A: 170 anos no mundo e 35 anos no Brasil
Há 170 anos, fazemos da moda uma forma de
expressão ao alcance de todos. A marca C&A tem
origem nas iniciais dos irmãos Clemens e August
Brenninkmeijer e no empreendimento que iniciaram
em 1841, na cidade holandesa de Sneek. A empresa
foi pioneira, ainda no século 19, na estratégia de
democratização da moda ao oferecer produtos de
qualidade a preços acessíveis.
Em 1911, teve início a internacionalização, com a
abertura da primeira loja na Alemanha.
A chegada ao Brasil, em 1976, tornou acessíveis ao
consumidor do País, especialmente o público feminino,
as tendências recém-surgidas nas principais vitrines
do mundo. O jeito C&A de oferecer moda, desde então,
marca a evolução do setor no Brasil, dando um toque de
charme e estilo ao varejo especializado.

Eleita a Melhor Marca de Varejo pela
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping
(Alshop), pela terceira vez consecutiva
Prêmio Recall de Marcas, concedido
pelo Jornal do Commercio, de
Recife (PE), na categoria Loja de
Roupas Femininas e Masculinas
Prêmio Os Mais Importantes do
Varejo, da Brazilian Retail Week, em que
foi destaque na categoria Campanha
de Marketing e Comunicação
Parceira do Ano, do portal IG Moda
Expansão Nacional e Melhor Notícia de
2011, em que foi escolhida como exemplo
pelo Portal Chic, dirigido pela jornalista
Gloria Kalil, tendo como destaque a coleção
de Stella McCartney para a marca

Números da C&A no Brasil
Cidades

84

Lojas

210

Clientes/dia

1 milhão

Associados

18.336
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Nossa presença
Abrangência geográfica

3

4
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PA

4

5
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CE

4
RN

1

PI

1

RO

3
GO

3 AL

2
74

MS

SP

6

DF

15

4

4

8

ES

1
39

Centros de
distribuição

RJ

PR

RS

SE

6

MG

1

lojas

centros de distribuição –
Rio de Janeiro (RJ), Barueri
(SP) e São Paulo (SP) GRI 2.4

3 PE

BA

MT

210
3

8

10

1

SC

3
PB

Sede – Barueri-Alphaville (SP)

C&A Brasil – 35 anos
* Evolução empresarial

* Evolução sustentabilidade

1976

* Instituto C&A

* Abertura da primeira loja em São Paulo –
Loja Ibirapuera

1984

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

1989

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

1991
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* Fundação do

Instituto C&A

1995

* Instituto C&A

participa da
fundação Gife

1998

* C&A participa da fundação do
Instituto Ethos

2001

* Gisele Bündchen é contratada para
campanha de 25 anos da C&A

2005
2006

* Início de coleções
em parceria com
estilistas

* Adotado o biodiesel para o

transporte de mercadorias
em caminhões

* Criação da Socam

Brasil, responsável
pelo monitoramento
das condições de
trabalho na cadeia
de fornecimento

2007

* Lançamento

do Programa
Prazer em Ler,
do Instituto C&A

* > Formação de comitê para iniciativas ambientais

>A
 poio ao Programa Na Mão Certa
> I nício do Programa de Coleta Seletiva nas Lojas

2008

* Lançamento de Novo

* Mapeamento de fatores de

lanejamento
* > Pestratégico
para 2015

*

Conceito de loja

2009

>E
 leita empresa de varejo mais

admirada pela revista Carta
Capital

impacto social e ambiental
> I mplantação da área

de sustentabilidade
> I nauguração da primeira

loja ecoeficiente no Brasil,
em Porto Alegre (RS)

>P
 articipação na São Paulo

Fashion Week (SPFW) e
Fashion Rio
>C
 om a estruturação da C&A

Collection, ganha força
a parceria da rede com
estilistas de prestígio
>C
 om o conceito Pop Fashion,

lançamos coleções exclusivas
com celebridades como Fergie

2010

* Lançamento de coleções
Pop Fashion com Nicole
Scherzinger e Beyoncé

* > P ublicação do

primeiro relatório de
sustentabilidade

> I mplementação do

* Lançamento

do Programa
de Educação
Infantil

Programa Nacional
de Coleta de Eletrônicos
nas lojas C&A (descarte
de celulares, pilhas e
baterias)
> I mplantação do

Comitê Estratégico de
Sustentabilidade
>A
 desão ao Programa

de Qualificação dos
Fornecedores para o
Varejo da ABVTEX

2011

* >35 anos da C&A Brasil

>A
 bertura da loja nº 200
> Lançamento de coleção

Pop Fashion com
Christina Aguilera
>G
 isele Bündchen lança

coleção própria para
a C&A
>C
 &A Collection lança

coleção exclusiva de
Stella McCartney

* > Engajamento com

stakeholders para
definição dos temas
estratégicos de
sustentabilidade
para 2015

> Assinatura do Pacto
pela Erradicação
do Trabalho Escravo
no Brasil
> C&A passa a comprar
energia no Mercado
Livre

* 20
 Anos de

Instituto C&A
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Prazer em atender
Constantemente, buscamos
melhorar a qualidade do
atendimento para nossas
clientes. Realizamos pesquisas
focadas na melhoria contínua
dos produtos e serviços
oferecidos. Investimos
também em treinamento e
desenvolvimento dos associados,
visando o aprimoramento
do atendimento.

Fornecedores mais
responsáveis
Em busca de conscientizar nossos
parceiros comerciais, demos alguns
passos importantes. Em conjunto com
40 fornecedores, assinamos o Pacto
Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo. Também passamos a solicitar
a qualificação dos fornecedores
de confecção no Programa de
Qualificação de Fornecedores
para o Varejo da ABVTEX.

Movidos a biodiesel
Adotamos o uso de biodiesel
nos caminhões que transportam
nossas mercadorias em 2006,
numa antecipação à legislação.
Na prática, isso significa o uso de
combustível menos poluente.

Roupas infantis seguras
Testamos 100% dos produtos
infantis de acordo com a norma
europeia de segurança mecânica
infantil. O nosso cuidado com
as roupas infantis está presente
desde quando são desenhadas.

Oferecer o melhor
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Há dois anos elevamos
nossas exigências nos
testes de qualidade
realizados em roupas,
sapatos e acessórios
produzidos por nossos
fornecedores.

Redução de emissões
Desenvolvemos ações para reduzir
o aquecimento global. Exemplo disso é a
otimização da ocupação do baú dos veículos
que transportam nossas mercadorias.
Também avaliamos regularmente a fumaça
dos escapamentos de todos os caminhões
que transportam mercadorias da C&A.

Construções eficientes
A experiência bem-sucedida da nossa
primeira Loja Eco, em Porto Alegre,
inspirou-nos a replicar as ações, o que
resultou em economia de água e energia
elétrica. Inaugurado em 2011, nosso novo
centro de distribuição está instalado em um
prédio com tecnologias e processos mais
sustentáveis na sua construção.

Reforma ecológica
Em 2011, realizamos um projeto
piloto para a correta destinação
dos resíduos produzidos em
uma reforma, tendo como
objetivo implantar nas nossas
obras o controle ambiental.

Coleta de eletrônicos
As urnas, disponíveis em todas as nossas lojas,
recolhem aparelhos de celular, baterias e pilhas.
De agosto de 2010, quando implantamos o
Programa de Coleta de Lixo Eletrônico, até
o fim de 2011 foram coletados mais de 35
mil itens, que passaram a ter um destino
de descarte ambientalmente correto.

Reciclagem
Implantamos a coleta seletiva de lixo em nossa sede,
centros de distribuição e 40 lojas, com um sistema
de destinação adequada para cada tipo de resíduo.
Adotamos a substituição do papel branco pelo
reciclado, e o uso de material reciclado na
fabricação dos cabides das lojas.

Na Mão Certa

Formando leitores
Promovemos a educação de crianças
e adolescentes ao montar bibliotecas,
formar professores nas escolas públicas
e incentivar o gosto pela leitura. Entre as
ações desenvolvidas, o programa Prazer em
Ler criou 15 polos de leitura. Incentivamos
ações voluntárias, envolvendo mais de
5.600 associados em todo o Brasil.

Mobilizamos e conscientizamos os
caminhoneiros da nossa frota e da
frota terceirizada para combater
a exploração sexual de crianças e
adolescentes nas estradas. Somos
signatários do pacto empresarial Na
Mão Certa, lançado em 2007 pela ONG
Childhood Brasil e pelo Instituto Ethos.

Conscientização
Conscientizar as clientes sobre práticas
sustentáveis também faz parte do
nosso dia a dia. Nossas sacolas
plásticas são oxibiodegradáveis, e as
embalagens de presente são feitas
de papel reciclado. Em nossas lojas,
comercializamos sacolas retornáveis.
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Acompanho a evolução da empresa
e a considero uma referência de
estabilidade. A C&A está em destaque
no mercado varejista há muitos anos,
e isso passa confiança às clientes.”
Elaine Martins Hirakawa,
estilista, cliente desde 1992.
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Tempo de

transformação
A reinvenção da C&A passa pela
construção de uma nova cultura,
alinhada à nossa estratégia de
longo prazo
Os anos de 2010 e 2011 foram de intensa
atividade de transformação na C&A. Um
ano antes, foi definido o realinhamento
estratégico de longo prazo, assumindo
a valorização das clientes como a razão
de ser dos nossos negócios e a fonte da
perenidade que buscamos. O novo ciclo
de planejamento estratégico é composto
por uma série de movimentos de
transformação cultural e engajamento do
público interno, orientado para colocar as
clientes no centro de tudo que fazemos.
Como evolução do processo de
transformação, desenhamos novas políticas
e modelos de negócios e organizamos
os gestores em grupos multifuncionais,
com a missão de transformar em
medidas concretas os projetos e metas
corporativas. Definimos as competências
(leia mais na pág.41) internas necessárias
para que nossos associados e as áreas
de negócios assimilem a importância de
cada um para alcançar nossa Aspiração.
A valorização da cultura por meio de novos
comportamentos envolve todas as áreas
da empresa e já se mostra perceptível, por
exemplo, nas iniciativas de comunicação
e gestão de pessoas. Queremos chegar a
2015 como uma organização plenamente
capaz de atender à Aspiração que
estabelecemos, que consiste em:

> Ela nos ama, pois nós oferecemos
uma experiência de moda irresistível
e produtos de excelente valor,
que a encanta e à sua família,
em toda e qualquer visita
> Nós temos orgulho de pertencer a
uma empresa inovadora, divertida
e inspiradora, que é tanto ética
quanto profissional e em que
criamos desempenho de longo prazo
sustentável por meio de resultados
consistentes de curto prazo
>Eu me comprometo a crescer como
líder por meio do trabalho em
equipe, sendo uma referência no
desenvolvimento de pessoas, assumindo
autonomia com responsabilidade e
buscando aprendizado contínuo para
que eu seja o melhor que eu possa ser
> Sendo assim, nós seremos o líder
indiscutível em moda de varejo
no Brasil aos olhos de nossas
clientes, dos associados, dos
fornecedores e da comunidade.

Estratégia,
negócios e
desenvolvimento
sustentável

15

Áreas representadas no
Comitê de Sustentabilidade

Transparência
Publicamos nosso
primeiro relatório
de sustentabilidade
em 2010

> Comitê Executivo
> Compras
> Comunicação Corporativa
> Expansão
> Engenharia
> Finanças
> Instituto C&A
> Logística
> Marketing
> Recursos Humanos
> Operações
> Socam
> Sustentabilidade

Estratégia de
sustentabilidade:
uma evolução natural
Desde 2008, a C&A vem se estruturando
para fazer uma melhor gestão dos pilares
de sustentabilidade – social, ambiental
e econômico. O tema passou a integrar
a estrutura organizacional da companhia
em 2009, com a criação de uma área
específica, responsável por fomentar a
criação e implementação da estratégia
da companhia, difundir conceitos e
orientar os diversos departamentos
da empresa para que implementem
iniciativas e ações socioambientais.
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Utilizado como ferramenta de gestão,
nosso primeiro relatório orientado
pela metodologia da GRI foi produzido
em 2010, com um balanço do ano
de 2009. O documento representou
um momento de conscientização e
mobilização, a partir do qual pudemos
visualizar os desafios dessa trajetória.
Os compromissos assumidos pelas
diversas áreas da companhia no
primeiro relatório de sustentabilidade,
em 2009, originaram diversas ações
realizadas ao longo de 2010 e 2011
(leia mais em Metas C&A, na pág. 18).

Contamos com o Comitê Estratégico
de Sustentabilidade, formado por
líderes de várias áreas da companhia
(leia mais no alto desta página)
e com reporte direto ao Comitê
Executivo. Seu objetivo é estabelecer
diretrizes para a sustentabilidade
e acompanhar os resultados das
iniciativas propostas. GRI 4.7
A operacionalização das ações fica a cargo
de grupos de trabalho multifuncionais
constituídos por representantes de áreas
relacionadas a cada uma dessas iniciativas.

Estratégia,
negócios e
desenvolvimento
sustentável

Construção
participativa
Em 2011, demos início à construção de
nossa plataforma de sustentabilidade.
Iniciamos esse processo com
um mapeamento dos temas de
sustentabilidade relacionados ao nosso
negócio. A partir de entrevistas com os
executivos, estudos setoriais e avaliações
de práticas consideradas exemplares
no mercado brasileiro e internacional,
foi possível chegar a uma lista prévia de
questões pertinentes à nossa empresa
(leia mais em Temas mapeados).
O conjunto de dez temas resultante
desse processo foi levado para o Painel
de Stakeholders, que possibilitou uma
visão multistakeholder sobre os pontos
relevantes para o varejo têxtil. Foram
81 participantes, em quatro encontros
separados por categoria de público – 26
clientes, 20 fornecedores, 21 associados
e 14 especialistas em sustentabilidade.
Para que as reuniões refletissem com
fidelidade o perfil de cada um dos nossos
públicos de interesse, procuramos

Temas mapeados
– Lista prévia
1 Construção sustentável
2 Consumo consciente
3 Crédito consciente
4 Desenvolvimento e valorização de
associados
5 Impactos ambientais
> Geração de resíduos
> Emissão de gases de efeito estufa
> Uso de água
> Uso de energia
> Uso de química
6 Investimento comunitário
7 Produtos sustentáveis
8 Qualidade no relacionamento
com o cliente
9 Responsabilidade na cadeia de
fornecimento
10 Transparência e ética

definir critérios que assegurassem a
diversidade de representantes, como
faixa etária, diferentes ocupações e
tempo de relacionamento com a C&A,
para o caso de clientes e associados. Em
relação aos fornecedores, os critérios
levaram em conta diversidade de porte,
tipo de produto ou serviço e localização
geográfica. Para os especialistas em
sustentabilidade, consideramos os que
representavam a sociedade civil, com
especialização em temas ambientais,
sociais e econômicos. GRI 4.15
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Nos encontros, os grupos analisaram
a lista de temas pré-definidos e
definiram os assuntos prioritários,
com base em sua visão sobre os
potenciais impactos da companhia.

O Painel de Stakeholders reuniu
associados, clientes, fornecedores
e especialistas em sustentabilidade

Metas C&A
Status das metas assumidas pela C&A para o ciclo 2010-2011, a partir do último relatório de sustentabilidade.
Área

Metas 2010-2011

Resultados

Cadeia de
fornecimento

Incorporar questões ambientais
nas auditorias da Socam

Reformulado o checklist de auditorias
da Socam, que passou a contemplar bloco
de questões ambientais

Reforçar engajamento com
fornecedores, reformulando
os workshops com aspectos da
sustentabilidade

Workshop comercial de fornecedores,
realizado em 2010, dedicou um terço do
conteúdo à sustentabilidade, com foco no
tema trabalho decente
40 fornecedores foram mobilizados pela
C&A e assinaram conosco o Pacto Nacional
pela Erradicação do Trabalho Escravo
Em 2011, foram realizados dois workshops
para os fornecedores sobre ações práticas
para a implantação dos compromissos do
pacto

Desenvolvimento
e valorização
do associado
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Implementar um novo
portal interno, como canal de
comunicação com os associados

O portal C&A Online foi lançado em
setembro de 2010, assim como uma nova
plataforma para comunicação interna, com
foco em ampliar a clareza da estratégia

Ampliar o Programa de Trainees
para o setor de Compras

Parte do processo seletivo de trainees foi
direcionada para o setor de Compras em
2010 e 2011. Já estamos com 21 trainees
nessa área

Implementar cursos online nas
lojas, a partir de 2010

Finalizada a implantação da plataforma de
ensino a distância, em janeiro de 2011, com
18 treinamentos disponíveis

Implementar a Academia de
Líderes, para os executivos, a
partir de 2011

Implantação do programa de
desenvolvimento dos diretores e gerentes
seniores

Dar continuidade ao Capacitar e
Acontecer (cursos oferecidos aos
associados do CDT – Centro de
Distribuição Tamboré)

Em função da baixa procura por parte
de nossos associados, o curso foi
descontinuado

Oferecer curso de ensino
superior no CDT

O RH realizou convênios com algumas
universidades da região, nas quais
os associados possuem desconto nas
mensalidades

Reestruturar a área de Gestão
de Pessoas nos próximos
cinco anos

Os 19 projetos previstos encontram-se em
diferentes fases: 10 foram implantados, 7
estão em desenvolvimento e 2 estão em
fase de planejamento

Clientes

Revisar os canais de comunicação
com as clientes para o efetivo
tratamento das reclamações,
incluindo processo de feedback

Foram realizadas as seguintes ações: visitas
a empresas que são referência em SAC,
mapeamento de processos e gargalos,
levantamento de custos e fornecedores e
definição da estrutura da área

Replicar o treinamento de
Qualidade no Atendimento a
todos os associados

Treinamentos são realizados, antes de
datas especiais (eventos) ou de acordo
com determinados projetos, para todos
os associados, terceiros e temporários,
ou para um grupo de associados de um
departamento específico
Capacitação online está disponível
no portal de educação corporativa

Instituto C&A

meio ambiente

Revisar o programa de
treinamento de Prevenção
de Perdas

O programa foi reestruturado e adaptado
para versão online, estando disponível no
portal de educação corporativa e sendo
obrigatório para todos os fiscais, de todas
as lojas

Criar 13 polos de leitura em todo
o Brasil, em um total de 120
entidades apoiadas, em 2010

Foram criados 15 polos de leitura,
chegando a um total de 303 instituições
participantes, entre ONGs e escolas

Fazer aporte para o projeto
Escola de Leitores

O instituto fez aporte financeiro de
R$ 834 mil para o concurso Escola de
Leitores, ação vinculada ao programa
Prazer em Ler, mobilizando 22 escolas
públicas, nas cidades de São Paulo (SP),
Rio de Janeiro (RJ), Paraty (RJ) e Natal (RN)

Participar, em 2010, da
Conferência Nacional da Educação
(Conae), na qual será elaborado o
Plano Nacional de Educação para
o ciclo 2011-2020

O instituto participou da conferência e foi
indicado para ocupar uma cadeira como
organização observadora

Monitorar o peso total de
resíduos, por tipo e método de
disposição

O processo de pesagem é acompanhado
mensalmente, por meio de relatórios.
Os controles são realizados no escritório
central e nos três centros de distribuição

Estruturar totalmente, em 2010,
a área de Segurança Química
Têxtil, com a meta de analisar,
em média, 10 mil produtos, em
cerca de 300 fornecedores. Além
disso, para os próximos anos
serão incluídas, nesse processo,
análises de calçados e acessórios

Em função de grande variedade de
produtos, alto nível de moda, diversidade
de aviamentação e alto custo dos testes,
o escopo do projeto foi redimensionado,
focando os quatro maiores fornecedores
de vestuário infantil de malha

Legenda:
ATINGIDA

em andamento

reformulada

não atingida

Estratégia,
negócios e
desenvolvimento
sustentável
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Metas futuras
Cadeia de
fornecimento

* Reforçar o engajamento da área de Compras da empresa, especialmente em
relação ao tema fornecimento responsável
* Qualificar todos os fornecedores de vestuário e seus subcontratados no Brasil,
por meio do Programa de Qualificação da ABVTEX, até dezembro de 2013

Desenvolvimento
e valorização
do associado

* Implantar, na próxima etapa do Projeto de Educação Corporativa, as trilhas de
desenvolvimento, com foco nas necessidades de cada associado
* Ampliar a grade de cursos, incluindo treinamento para gestão de crise,
sustentabilidade e manual de saúde e bem-estar
* Ampliar o programa Academia de Líderes para o nível de gerentes
* Implantar a metodologia de cargos e remuneração, que terá como produto final
as trilhas de carreira e de desenvolvimento
* Reestruturar o Programa de Trainees, com uma proposta que o deixe ainda mais
condizente com as necessidades do negócio
* Estruturar o Programa de Estágio da área de TI
* Estruturar o Programa de Gerentes Treinadores para a formação de trainees
e supervisores
* Acompanhar o plano de ação da Pesquisa de Engajamento 2010-2012 e realizar
a pesquisa em 2012

Clientes

* Implantar SAC mais estruturado de atendimento a reclamações, que englobará as
manifestações enviadas por meio de redes sociais

Instituto C&A

* Articular a construção de planos municipais e/ou estaduais do livro e da leitura
em 70% dos 13 polos de leitura
* Dar apoio técnico e financeiro para implantar, aprimorar ou consolidar
os projetos de leitura em 24 escolas municipais
* Apoiar, técnica e financeiramente, a implantação, o aprimoramento ou a
consolidação de processos de gestão de 20 organizações sociais

meio ambiente
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* Iniciar o processo de gestão dos resíduos da companhia, com a elaboração
do Plano Corporativo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, baseado na lei
nacional de resíduos sólidos
* Realizar nova campanha do Programa de Coleta de Lixo Eletrônico e lançar curso
online sobre a iniciativa, para atualização do treinamento dos associados
* Ampliar a quantidade de lojas no programa de compra de energia no mercado
livre

Matriz de
materialidade:
foco e escolhas
O objetivo do Painel de Stakeholders foi
estabelecer a matriz de materialidade,
que nos permite uma leitura dos temas que
apareceram com maior destaque, tanto
na visão da companhia – obtida por meio
das entrevistas com os gestores – quanto
na visão dos públicos. Os principais temas
identificados foram: responsabilidade
na cadeia de fornecimento; valorização
do associado; e impactos ambientais
(com foco em gestão de resíduos).

O processo também contemplou uma
etapa de validação dos temas da matriz
de materialidade no Comitê Estratégico
de Sustentabilidade. Após essa etapa,
os temas prioritários foram validados
pelo Comitê Executivo e servirão de
base para a construção da plataforma de
sustentabilidade, a ser integrada à estratégia
de negócios e à cultura da C&A no Brasil.
Os próximos passos preveem a definição
de posicionamento, metas, indicadores e
planos de ação para cada tema. GRI 3.5

Estratégia,
negócios e
desenvolvimento
sustentável
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Matriz de materialidade
Responsabilidade
na cadeia de
fornecimento

Relevância
Líderes C&A

Desenvolvimento e
valorização do
associado
Produtos
sustentáveis

Crédito
consciente
Ecoficiência
interna

Construção
sustentável

Consumo
consciente
Qualidade e
relacionamento
com o cliente

Investimento
comunitário

Relevância
Stakeholders

Transparência
e ética

Impactos
ambientais

TM 4

Evolução sustentada

por ética

& responsabilidade
Processos estruturados de
decisão e monitoramento
integram nossas práticas
de governança corporativa

22
C&A
RElatório de
Sustentabilidade
2010-2011

Entendida como um sistema pelo
qual as organizações são dirigidas e
monitoradas, a governança corporativa
tem a finalidade de preservar o valor
e a reputação de uma empresa e
contribuir para a sua perenidade. Na
C&A, a estrutura de governança tem a
responsabilidade de definir estratégias,
tomar decisões e preservar a ética
nos relacionamentos com os públicos
de interesse. A estratégia é planejada
pelo Comitê Executivo, integrado pelo
presidente e pela alta liderança das
áreas de Compras, Operações de Lojas,
Finanças e RH. O critério utilizado para
a composição desse comitê é ter a
representação das principais lideranças
das áreas estratégicas do negócio, que
contribuem com seu amplo conhecimento
de gestão. GRI 4.1, GRI 4.7, GRI 4.2

A partir do Comitê Executivo, tem
funcionamento uma estrutura de comitês
em forma de cadeia de decisão pela qual os
fóruns estão interligados e se comunicam
com toda a empresa. Os comitês atuam
em duas instâncias, uma relacionada ao
acompanhamento e à tomada de decisões
estratégicas e, outra, ligada às questões
de gestão e à operação dos negócios. Uma
agenda estruturada de reuniões segue
a periodicidade necessária para cada
instância e ritmo de operação. Os encontros
estratégicos acontecem de três a seis meses,
e os operacionais podem ser semanais
ou mensais. Os assuntos socioambientais
são tratados no Comitê Estratégico
de Sustentabilidade, que se reúne
bimestralmente. GRI 4.1, GRI 4.6, GRI 4.9
Há uma forte orientação para as
lideranças no que se refere a delegar e
confiar assuntos que requeiram maior
análise e detalhamento para grupos
menores, como forma de acelerar o
processo decisório. GRI 4.9

Governança e
engajamento
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Ferramentas de
monitoramento
de risco
Para que sejam evitados conflitos de
interesse, o Código de Ética estabelece
parâmetros que auxiliam na condução
dos relacionamentos internos e externos,
norteando o comportamento de todos os
associados, independentemente de cargo,
salário, função, tempo de empresa, área
de atuação ou qualquer outro critério.
Entre as condutas estabelecidas estão:
> Utilizar os recursos financeiros de
acordo com as políticas da empresa e
evitar relacionamentos comerciais com
pessoas físicas ou jurídicas com que
haja relação de parentesco ou amizade;
> Não utilizar o uso da estrutura da
empresa para fins particulares;

Gestão de riscos: Criada em 2009, a
área de gestão de riscos encontravase, no final de 2011, na fase de analisar
os processos internos e preparar os
planos de ação de melhoria, para reduzir
o impacto de fatores adversos sobre
os resultados do negócio. GRI 4.11
Prevenção e gestão de crises de
imagem: Há um processo específico
para orientar os gestores sobre os
procedimentos para evitar crises de
imagem. Foram criados também, em
2010, dois comitês: um para avaliar
crises online e, o outro, para verificar
ocorrências que possam gerar exposição
negativa da marca. As ações estão
sob responsabilidade da área de
Comunicação Corporativa. GRI 4.11

>N
 ão utilizar o uso do cargo para a
obtenção de vantagens pessoais;
> Recusar favores e presentes que
denotem tráfico de influência;
> Encaminhar infrações ao Código de Ética
para o Canal Aberto. As informações
serão investigadas, para que sejam
tomadas as devidas providências. GRI 4.6

24
C&A
RElatório de
Sustentabilidade
2010-2011

As áreas de Desenvolvimento
de Produto, Compras e Qualidade
são responsáveis por aprovar e
testar nossos produtos

CANAIS DE
DIÁLoGO
Até o fim de 2011, os códigos e a forma
de acesso dos stakeholders à companhia
mantiveram o formato descrito a seguir:
Código de Ética Interno (associados):
Apresentado aos associados no momento
da contratação. Seu cumprimento
estende-se a todo o público interno, sem
diferenciação hierárquica. Entre as questões
descritas, aborda compromisso com a
empresa, isenção profissional e ética no
relacionamento com demais associados,
fornecedores, clientes, imprensa e
concorrência. O documento encontra-se
disponível no portal C&A online. GRI 4.8

Governança e
engajamento
Corporativa e encaminhadas ao Comitê
Executivo, que verifica as informações
em sigilo e avalia os procedimentos a
serem adotados. O associado recebe, de
forma particular, uma posição sobre as
medidas encaminhadas. GRI 4.4, GRI AF4
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Código C&A de Conduta para o
Fornecimento de Mercadorias
(fornecedores): Todos os fornecedores
comprometem-se contratualmente a
respeitar o código. O monitoramento
do cumprimento dos itens cabe
à Socam, empresa de auditoria
que pertence ao Grupo Cofra, do
qual faz parte a C&A. GRI 4.8
Suporte de Fornecedores
(fornecedores): Instituímos um
canal de comunicação com nossos
fornecedores (suporte.fornecedores@
cea.com.br), por meio do qual podem
resolver dúvidas, dar sugestões e
fazer críticas e reclamações. GRI 4.4
Fale Conosco (clientes): Canal de
comunicação destinado às clientes
para manifestações de reclamação,
sugestão ou elogio. Os consumidores
dispõem de três formas de acesso:
carta depositada em urnas instaladas
em todas as lojas, terminais eletrônicos
existentes em várias lojas e e-mail
para nosso site www.cea.com.br (leia
mais no capítulo Clientes). GRI 4.4
Canal Aberto (associados): As denúncias
de transgressão ao Código de Ética
podem ser encaminhadas para o e-mail
canalaberto@cea.com.br. A comunicação
não pode ser anônima. As mensagens
são recebidas pela área de Comunicação

Nossa influência
Por meio de participação em associações e iniciativas da sociedade,
buscamos influenciar positivamente o setor da indústria têxtil.
Participamos da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), com
um assento na diretoria da entidade, além do Programa de Qualificação
de Fornecedores para o Varejo da associação, que também conta com
a adesão de outras grandes redes de varejo. Temos ainda uma cadeira
no Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) e participamos do
sindicato patronal. Somos filiados à Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje) e ao Instituto Ethos.
A C&A também foi a primeira empresa do varejo de moda, em 2007, a se
tornar signatária do Programa Na Mão Certa, liderado pela ONG Childhood
Brasil e pelo Instituto Ethos com o objetivo de combater a exploração sexual
de crianças e adolescentes nas estradas. Há um representante da companhia
ocupando a diretoria-geral do Comitê de Gestão Participativa do programa.
Apoiamos ainda o programa Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.
GRI 4.12, GRI 4.13

Engajamento de stakeholders – GRI 4.14, GRI 4.15, GRI 4.16
Públicos

Meios de engajamento

Periodicidade

Público em geral

Relatório de sustentabilidade

Bianual

Pesquisa de imagem

Anual

Pesquisa de comunicação e campanhas

Permanente

Pesquisa de satisfação

Permanente

Perfis e redes sociais

Permanente

Website

Permanente

Conselho Fashion

Anual

Espaço Cliente

Permanente

Fale Conosco

Permanente

Canal Aberto

Permanente

Programa de Gestão de Desempenho

Anual

Pesquisa de Engajamento

Bianual

Portal C&A

Permanente

Jornal mural

Quinzenal

Campanhas e eventos internos

Calendário flexível

Newsletter eletrônica

Semanal

Comitê de Comunicação

Mensal

Conexão Direta

Mensal

Workshops

Pontual

Processo de auditoria realizado pela Socam

Permanente

Pesquisa de Opinião

Bianual

Suporte ao Fornecedor

Permanente

Programa de Voluntariado

Permanente

Programa Na Mão Certa

Permanente

Programas Educação Infantil e Educação Integral

Permanente

Pesquisas e consultas prévias sobre projetos

Permanente

Diagnósticos

Conforme necessidade

Participação em associações e entidades

Permanente

Cadeira no Conae como observador (Instituto C&A)

Permanente
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Clientes

Associados

Fornecedores

Comunidade

Governos e
sociedade civil

Governança e
engajamento
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O relatório de sustentabilidade é
um dos meios de engajamento com
nossos stakeholders
Nossas contribuições
Investimentos socioambientais (em R$ mil)

18.042

16.310

2011

2009

13.627
2010

1

1
2

2
1
2
3

3
3

1
2
3

Socam 1.436
Sustentabilidade 560
Instituto C&A 14.314

1
2
3

Socam 1.953
Sustentabilidade 484
Instituto C&A 11.190

1
2
3

Socam 2.419
Sustentabilidade 403
Instituto C&A 15.220

Desde 1996, passamos por muitos
processos da C&A para nos
habilitarmos, mas percebíamos que
as novas atitudes trariam resultados
positivos. Conseguimos nos adaptar,
e isso foi importante para crescermos
como organização.”
Sandra Mian Medeiros,
fornecedora da C&A
desde 1996, no segmento
de malharia infantil.
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Responsabilidade
na cadeia de
fornecimento
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TM 1

O compromisso de

cada elo

Engajamos nossa cadeia de
fornecimento na disseminação
de boas práticas trabalhistas
O compromisso da C&A com a
sustentabilidade tem um de seus mais
importantes pilares na relação com
fornecedores. Com nossos parceiros
comerciais, participamos de um sistema
que objetiva oferecer a nossas clientes
produtos íntegros, fabricados de acordo
com condições justas e favoráveis de
trabalho e adequados às questões de
saúde, segurança e meio ambiente.
Ao mesmo tempo, temos consciência
de que o aprimoramento da cadeia
de fornecimento passa pela atuação
conjunta de diversos atores sociais
e de outras empresas do setor têxtil
e de confecção. Em 2010 e 2011,
consideramos como avanços mais
significativos os seguintes fatores:
> Acordo com empresas fornecedoras
de vestuário e calçados para trabalhar
pela formalização das oficinas
terceirizadas que atendem o setor,
dando cumprimento pleno à legislação
trabalhista em todos os elos da cadeia;

> Assinatura, por parte da C&A
e de 40 de nossos principais
fornecedores, do Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho Escravo;
> Realização de workshops de
conscientização e capacitação
com nossos fornecedores para
que compartilhem com a C&A a
responsabilidade pelo monitoramento
da cadeia e pela busca de boas
condições de trabalho para todos;
> Adesão da C&A e de grandes redes
de varejo ao Programa de Qualificação
de Fornecedores para o Varejo, da
ABVTEX (Associação Brasileira do
Varejo Têxtil), que tem por objetivo
assegurar condições adequadas
aos trabalhadores empregados nos
fornecedores e seus subcontratados.

Esses avanços resultam do
amadurecimento de diretrizes assumidas,
desde 1996, por meio do nosso Código
de Conduta para Fornecimento de
Mercadorias, que descreve os padrões
éticos de conduta comercial que
entendemos como fundamentais nas
negociações com nossos fornecedores
de mercadorias. Também exigimos
deles que estendam esse princípio a
todos aqueles com os quais mantenham
relacionamentos, incluindo empregados,
subcontratados e demais terceiros.
O código prevê que o fornecedor atenda
a alguns requisitos: respeito a aspectos
legais, direitos de propriedade intelectual e
questões relativas a condições adequadas
de trabalho, com base nos direitos
humanos; liberdade de associação dos
seus empregados; cumprimento de
obrigações visando à proteção ambiental;
completa divulgação de informações
referentes ao seu processo de produção
e de unidades subcontratadas; e
autorização para a realização de inspeções
e monitoramento na sua unidade e de
seus subcontratados. GRI Forma de Gestão
(categoria direitos humanos – aspectos
trabalho infantil e trabalho escravo/forçado)

Nossos associados no escritório
central, em Barueri (SP).

30
C&A
Relatório de
Sustentabilidade
2010-2011

As infrações aos requisitos estabelecidos
poderão gerar sanções, como a suspensão
da relação comercial. O monitoramento
desse código, que abrange 100% de
nossos fornecedores de mercadorias
(ver pág. 31), é realizado pelos auditores
da Socam (Service Organization for
Compliance Audit Management –
Organização de Serviço para Gestão de
Auditoria de Conformidade), empresa
de auditoria do Grupo Cofra (do qual
a C&A faz parte). GRI AF1, GRI AF2
A Socam conta com auditores próprios, e
o processo de seleção desses profissionais
envolve os seguintes critérios: experiência
no ramo de auditorias, normas e/
ou responsabilidade social; formação
superior; e competências necessárias
à função. Uma vez contratados, os
auditores recebem treinamentos
periódicos em legislação trabalhista,
normas de saúde e segurança e
procedimentos de auditoria. A avaliação
de desempenho dos auditores é feita
anualmente, com base em competências
e metas preestabelecidas. GRI AF2
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Distribuição dos fornecedores sujeitos ao Código de Conduta – GRI AF1, GRI AF7
Fornecedores de
calçados, acessórios
e confecções
Localização

2009

2010

2011

Fornecedores

Subcontratados

Fornecedores

Subcontratados

Fornecedores

Subcontratados

Bahia

9

3

7

20

6

19

Ceará

8

10

10

5

8

4

Espírito Santo

14

26

6

28

7

30

Goiás

4

11

3

5

6

7

Minas Gerais

56

138

24

121

22

129

Mato Grosso

0

1

0

0

1

Mato Grosso do Sul

7

6

5

4

3

3

Paraíba

4

0

2

1

2

0

Pernambuco

4

1

2

1

1

1

Paraná

16

68

10

62

6

71

Rio de Janeiro

49

41

17

32

13

22

2

34

1

10

3

10

Rio Grande do Sul

46

102

34

124

36

122

Santa Catarina

72

431

42

423

35

299

São Paulo

262

1.069

139

914

124

745

Sergipe

3

0

2

3

2

4

Tocantins

0

0

0

0

0

1

556

1.941

304

1.753

274

1.468

Rio Grande do Norte

Total

0

Nota 1: Dados de 2010 foram extraídos de nossa base em 18/03/2011, pois a consolidação havia sido feita tendo como parâmetro o ano comercial C&A, que
se encerra em fevereiro.
Nota 2: Houve uma significativa redução em nossa base de fornecedores ativos desde 2009, mais acentuada se compararmos as bases de 2009 e 2010, em
função de dois fatores principais: maior concentração em fornecedores mais estratégicos para o negócio e um grau de exigência mais alto em relação a questões
sociais, como processo de formalização e qualificação no programa da ABVTEX (ver indicador AF3). Desde abril de 2011, também é uma exigência da C&A que
qualquer novo fornecedor apresente a sua qualificação e de seus subcontratados ao programa da ABVTEX para ser cadastrado, o que tornou mais rigoroso o
processo para entrada de novos fornecedores.
Nota 3: O número de subcontratados representa a totalidade da cadeia de subcontratados do fornecedor, e não somente aqueles que fazem produtos para a C&A.

realização de entrevista com funcionários,
circulação pela unidade fabril e reunião
de fechamento. Todas as informações
coletadas pelos auditores, a partir
de um checklist de 110 itens, são
registradas em uma plataforma digital,
que permite à Socam e ao próprio
fornecedor acompanharem a evolução
das auditorias. GRI Forma de Gestão
(categoria direitos humanos – aspecto
processo de compra) GRI AF3, GRI AF16

Visitamos nossos fornecedores
com o objetivo de oferecer
orientação para a melhoria
de suas práticas

Ao final das visitas – sempre conduzidas
sob a orientação de melhorar as práticas,
e não de punir ou coagir –, o auditor
detalha com o proprietário do local os
pontos a serem corrigidos. Em casos de
não conformidade ao código, a Socam
traça um plano de ação corretiva com
o fornecedor para que ele faça as
adequações necessárias em sua cadeia
de fornecimento (ver pág. 34). GRI AF6

Mapeamento
pioneiro no setor
Diante dos desafios do setor, que tem
como característica a fragmentação
da cadeia de produção, construímos
um processo inédito nessa área no
País, por meio do mapeamento e do
acompanhamento de toda a cadeia.
Para tanto, em 2006 trouxemos para
o Brasil a empresa de auditoria Socam.
Organizada como uma estrutura à parte
para preservar a autonomia operacional,
a empresa implantou o mesmo modelo
utilizado na Europa, garantindo, assim,
que todos os fornecedores de vestuário,
calçados e acessórios que abastecem
nossa rede, diretos ou subcontratados,
nacionais ou internacionais, sejam
monitorados e regularmente auditados.
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Desde 2006, foram mais de 9,5 mil
inspeções em fornecedores e unidades
subcontratadas (oficinas de costura,
estamparias e lavanderias, entre
outras). As visitas são realizadas sem
agendamento prévio, e sua periodicidade
varia de acordo com as notas atribuídas
nas auditorias e as condições do local.
Realizamos as auditorias em quatro
etapas: verificação de documentação,

As condições sociais e trabalhistas dos
novos fornecedores e de sua cadeia de
subcontratados são avaliadas pela Socam
para que um novo cadastro possa ser
aprovado. No caso dos fornecedores
de confecção, é solicitado ainda que o
fornecedor e toda a sua cadeia já estejam
qualificados no Programa de Qualificação
de Fornecedores, da ABVTEX. Todos
os novos fornecedores recebem e
assinam, no ato do cadastro, o Código
C&A de Conduta para Fornecimento
de Mercadorias e as Condições Gerais
de Fornecimento, que contemplam
aspectos ligados às obrigações
trabalhistas, incluindo proibição de
trabalho infantil e análogo ao escravo,
compromissos que são estendidos às
unidades subcontratadas. GRI AF6
O trabalho da Socam nos permite
não só monitorar e agir sobre os
problemas, mas ir além, em ações
destinadas a conscientizar, orientar e
capacitar as empresas fornecedoras.
Procuramos, nesse período, ressaltar
a corresponsabilidade de cada
fornecedor no processo de melhorar
as condições de trabalho no mercado
e contribuir para eliminar práticas
contrárias aos direitos humanos.

Compromisso com
o Trabalho Digno
Nas nossas operações próprias,
não há o risco de ocorrência de
trabalho infantil, dado que todos os
funcionários contratados pela C&A são
regularmente registrados no regime
CLT, respeitando a idade mínima, de
acordo com a legislação brasileira.
Na cadeia de fornecimento de confecção,
acessórios e calçados, identificamos risco
de incidência de trabalho de menores
de 16 anos em unidades subcontratadas
de nossos fornecedores, especialmente
aquelas que possuem estrutura familiar.
Para mitigar esse risco, não permitimos
que as oficinas estejam localizadas
no mesmo local que a residência.
Consideramos como infração inaceitável
ao código o trabalho de menores de 16
anos. Nos casos em que identificamos
esse problema, o fornecedor é
bloqueado de imediato. Para voltar
a fornecer, deve apresentar uma
solução definitiva para essa questão.
Em relação aos menores com 16 ou 17
anos, seguimos rigidamente o que diz a
legislação brasileira trabalhista. Em caso
de não conformidades, o fornecedor tem
até 30 dias para enviar documentação
comprovando a regularização da
situação. A solução dessas questões é
sempre tratada com nosso fornecedor

direto, que se encarrega de contatar
o seu subcontratado. GRI HR6
Em 2011, passamos a monitorar também,
em nossa cadeia de fornecimento,
incidentes de não conformidade com
normas em relação a discriminação. Ao
longo de 2010 e 2011, não encontramos
infrações a esse item, que também é
verificado nas auditorias do Programa
de Qualificação de Fornecedores
para o Varejo, da ABVTEX, do qual
somos signatários. GRI AF13
Em nossa cadeia de fornecimento,
identificamos risco de incidência
de trabalho forçado ou análogo
ao escravo em oficinas de costura
subcontratadas de nossos fornecedores,
sendo esse risco maior em situações
em que o proprietário da oficina e
os trabalhadores são estrangeiros
(especialmente bolivianos, paraguaios
e peruanos). Tal risco aumenta quando
os trabalhadores estão em situação
irregular no País, tornando-os vulneráveis
à exploração, situação com maior
incidência na capital paulista, na região
metropolitana e em algumas cidades
do interior do estado de São Paulo.
Em 2010 e 2011, desenvolvemos algumas
ações de combate ao trabalho em
condições análogas à escravidão. GRI HR7

> Em 2010, realizamos um workshop
comercial com 85 fornecedores
estratégicos e dedicamos um terço do
evento para tratar da responsabilidade
na cadeia de fornecimento.
> Em 2011, aderimos ao Pacto
Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo e realizamos quatro
encontros com os fornecedores
que se tornaram signatários do
pacto (leia mais na pág. 35).
> Também em 2011, realizamos
um encontro com os cerca de 70
fornecedores do estado de São
Paulo para conscientizá-los sobre a
importância de utilização de mão de
obra em condições regulares e em
conformidade com a legislação.
> Em 2011, realizamos um trabalho
de acompanhamento de nossos
fornecedores para que obtivessem
a sua qualificação e a de seus
subcontratados no Programa de
Qualificação de Fornecedores para
o Varejo, da ABVTEX. O Programa
inclui requisitos relacionados a
condições de trabalho, sendo um de
seus itens a proibição do trabalho
forçado ou ao análogo ao escravo.

Realizamos dois workshops
de capacitação para orientar
nossos fornecedores sobre
cada compromisso do Pacto
Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo
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Classificação dos níveis de infração
Níveis de
gravidade
Inaceitáveis

Ocorrências

Medida

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

Bloqueio imediato das operações com a
C&A. Se o fornecedor apresentar provas
da correção da infração encontrada, sua
situação será reavaliada, com possibilidade
de voltar a fornecer para a rede. Essa
definição dependerá da gravidade da
situação encontrada e do histórico do
fornecedor em relação às auditorias da
Socam, bem como de seu empenho em
resolver a questão e criar mecanismos para
evitar que a situação se repita

> Utilizar mão de obra estrangeira sem a
devida anotação na carteira de trabalho
> Oferecer aos estrangeiros moradia
integrada ao local de trabalho
> Empregar menores de 16 anos
> Condições inaceitáveis de infraestrutura
do imóvel

Gravíssimas

> Omissão de subcontratados na lista
informada pelo fornecedor
> Quarteirização
> Ausência de registro dos funcionários
em carteira de trabalho
> Salários e pagamentos em desacordo
com a legislação trabalhista
> Horas trabalhadas acima do permitido
> Permanência de crianças no local fabril
> Discriminação no local de trabalho
> Evidência de situações de abuso e
assédio
> Evidências de restrição à liberdade de
associação do trabalhador
> Falta de mecanismos para
rastreabilidade dos pedidos

> Não regularidade em relação às
obrigações trabalhistas de pagamento
de FGTS e INSS

Grave

> Utilização de homework (trabalho
domiciliar)

Moderada
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> Condições de saúde e segurança do
ambiente
> Ausência de mecanismos para
monitoramento da cadeia produtiva

O fornecedor recebe uma notificação e
tem um prazo de 30 dias para apresentar
evidências de que solucionou essas
infrações. Caso não o faça em até 30 dias,
seu cadastro é suspenso para emissão de
pedidos até que a comprovação seja feita.
Quando a incidência de infrações gravíssimas
é recorrente, o fornecedor é chamado para
uma reunião em que são definidas ações
estruturais a serem implementadas. A área
de Compras é chamada para acompanhar
essa reunião e esclarecer ao fornecedor que
a continuidade da parceria dependerá da
implementação do plano de ação acordado.
A partir daí, o fornecedor passa a ter um
acompanhamento mais próximo de nossa
equipe nos meses seguintes e, caso as ações
acordadas não sejam implementadas, o
fornecimento será suspenso até que sejam
cumpridas.
O fornecedor recebe uma notificação e
tem um prazo de 30 dias para apresentar
evidências de que solucionou essas
infrações. Caso não o faça em até 30 dias,
seu cadastro é suspenso para emissão de
pedidos até que a comprovação seja feita
O fornecedor recebe uma notificação e tem
um prazo de 30 dias para descrever um
plano de ação corretiva, que será verificado
pela Socam em uma próxima auditoria

> Documentação ambiental
GRI Forma de Gestão (categoria direitos humanos – aspecto não discriminação) GRI AF3, GRI AF6, GRI AF16
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Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
Para reforçar o combate mais amplo a qualquer forma de exploração
do trabalhador, assinamos, em 2010, o Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo, uma iniciativa da sociedade civil criada com o objetivo
de mobilizar o meio empresarial e a sociedade para não comercializarem
produtos de fornecedores que usam trabalho escravo. Para tanto, as
empresas signatárias assumem dez compromissos em sua gestão. As ações
do pacto são coordenadas pelo Comitê de Monitoramento, formado por
Instituto Ethos, Instituto Observatório Social, Repórter Brasil e Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Fomos a primeira empresa do setor a aderir ao compromisso. Já no início de
2011, conquistamos a adesão de 40 fornecedores, que se tornaram signatários,
juntamente com a C&A, assumindo conosco os compromissos estabelecidos
nessa luta. Fizemos dois encontros com nossos fornecedores para encaminhar
essa adesão conjunta. No primeiro deles, contamos com a participação do
Comitê de Monitoramento, que esclareceu aos nossos fornecedores sobre o
objetivo e os compromissos do pacto. O segundo encontro foi para celebrar a
nossa adesão e a de nossos fornecedores a essa iniciativa.
Em 2011, realizamos dois workshops de capacitação para orientar nossos
fornecedores na aplicação de ações práticas para implementação de cada
um dos compromissos.
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Infrações ao Código de Conduta – GRI AF14
2009
Infrações

2010

2011

Consolidado

Fornecedores

Subcontratados

Fornecedores

Subcontratados

Imigrantes irregulares

14

0

26

0

6

Trabalho de menores
de 16 anos

5

1

6

0

9

Menores em trabalho
insalubre

2

1

3

2

8

Condições inaceitáveis
de infraestrutura

4

0

0

0

6

Pagamento abaixo
do salário-mínimo

85

1

133

8

64

Carga horária acima
do permitido por lei

5

1

42

8

11

115

4

210

11

104

Total

Nota 1: Em 2010, houve aumento no número de infrações encontradas, especialmente aquelas referentes a pagamentos de salários e
horas trabalhadas, em função do processo de formalização, que trouxe maior rigor em relação a essas questões nos subcontratados.
Houve também aumento de infrações relacionadas a imigrantes irregulares, por ter sido realizado um acompanhamento mais frequente
em todas as oficinas subcontratadas que trabalhavam com mão de obra estrangeira. Em 2011, houve diminuição no conjunto de
ocorrência dessas infrações, em decorrência do acompanhamento mais próximo de nossa equipe, visando apoiar os fornecedores e seus
subcontratados no processo de formalização e na adequação dos locais ao programa da ABVTEX, além do fato de que realizamos um
menor número de auditorias em 2011.
Nota 2: Em cada visita realizada, são apontadas as infrações encontradas. Em uma mesma visita, pode haver diversas infrações. Portanto,
os dados da tabela referem-se ao número de ocorrências de uma determinada infração, e não ao número de visitas com infrações.

36

Unindo Esforços
Com base nas auditorias realizadas,
verificamos que a Grande São Paulo é
a região com maior risco em relação a
infrações ao nosso Código de Conduta.
Portanto, é uma das regiões prioritárias
em nosso monitoramento. A análise
de risco de cada fornecedor e sua
cadeia de subcontratados é uma das
variáveis alimentadas em nosso sistema
de avaliação da Socam, que integra o
scorecard de fornecedores. GRI AF15
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Outro importante desafio da Socam
foi buscar internamente uma maior
integração com a área comercial,
em especial com o departamento de
Compras (leia mais em Fornecimento
responsável, na pág. 37). Entre as
iniciativas, destaca-se a inclusão no
Programa de Trainee, em 2010, de
um treinamento voltado à vivência do
trabalho de campo da Socam, para
dimensionar a complexidade da cadeia
de fornecimento.

Fornecedores que foram submetidos a avaliações referentes a direitos
humanos (quantidade) – GRI HR2
Descrição

2009

2010

2011

272

117

141

Número de auditorias e inspeções realizadas em subcontratados dos
fornecedores

1.864

1.249

422

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

ND*

117

89

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

ND*

294

68

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

ND

3

1

Percentual de contratos com fornecedores significativos, empresas contratadas
e parceiros de negócios que foram recusados (%)

ND

1,0%

0,4%

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

556

304

274

100%

100%

100%

Número de auditorias realizadas que englobem critérios de direitos humanos
Número de auditorias e inspeções realizadas em fornecedores significativos
(confecção, acessórios e calçados)

Percentual de contratos com fornecedores diretos que incluíram cláusulas
de direitos humanos (%)

*Em 2009, essas linhas eram contabilizadas dentro de auditorias em fornecedores e subcontratados.
Em 2010, três fornecedores foram bloqueados para fornecimento na C&A, em função de reincidência de infrações inaceitáveis e/ou
omissão de subcontratados em condições precárias de trabalho. Em 2011, um fornecedor foi bloqueado pela mesma razão. Destes,
apenas um fornecedor foi reintegrado à carteira de fornecedores, após fazer um trabalho de revisão de sua estrutura produtiva e se
adequar ao que é solicitado pela Socam e pelo Programa de Qualificação de Fornecedores, da ABVTEX.
Em 2010, repensamos nossa estratégia e resolvemos deixar de realizar auditorias nos fornecedores diretos de insumos e serviços.
Priorizamos o nosso monitoramento nos fornecedores e subcontratados de confecção, acessórios e calçados, por considerar que
ali reside, atualmente, o maior risco de infrações ligadas a questões trabalhistas e direitos humanos, principalmente nas unidades
subcontratadas.
A diminuição do número de auditorias deve-se à ampliação do foco de atuação da Socam, com a inclusão de novas ações e
atividades de apoio ao fornecedor. A equipe realizou um trabalho mais próximo de orientação aos fornecedores e fez todo o
acompanhamento do processo de formalização, o que demandou uma realocação do tempo e visitas com duração mais longa, dado
seu foco mais orientador.

Contribuição setorial
A experiência da Socam com as boas
práticas na cadeia de valor teve um
importante papel no desenvolvimento
de práticas setoriais nesse período.
Fomos um dos incentivadores e uma
das primeiras empresas a aderir
ao Programa de Qualificação de
Fornecedores para o Varejo, da ABVTEX.

Responsabilidade
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O prazo para ter toda a cadeia qualificada
se encerra em dezembro de 2013. Os
varejistas signatários se comprometem,
a partir daí, a comprar apenas de
fornecedores que obtiverem a aprovação
no programa. A qualificação é realizada
por empresas de auditorias independentes
homologadas. O programa se aplica a
fornecedores e seus subcontratados do
ramo de vestuário, cama, mesa e banho,
não sendo aplicável, neste momento, a
fornecedores de calçados e acessórios.
Além de colaborarmos fortemente para a
formatação da iniciativa, acompanhamos
e apoiamos, com visitas e orientação, a
preparação de nossos fornecedores. Até
o fim de 2011, registramos a qualificação
de 55 empresas fornecedoras e 390 de
seus subcontratados de São Paulo.

Fornecimento responsável
As ações que desenvolvemos na nossa cadeia de
fornecimento também contemplaram um workshop
direcionado aos gerentes da área de Compras,
realizado em 2011. O objetivo foi difundir para a área
comercial os conceitos de fornecimento responsável
e sustentabilidade.
Durante o evento, cerca de 90 gerentes puderam
refletir sobre o relacionamento entre o comprador
e o fornecedor e como melhorá-lo, bem como gerar
orgulho em contribuir para esse tema, interna e
externamente.

Cartilha Abvtex para orientação dos
fornecedores do varejo

TM 3

Equipe engajada

com a nova

cultura C&A

A Aspiração e as competências
orientam a gestão de pessoas,
o pilar do nosso planejamento
estratégico
O processo de transformação cultural
vivido pela C&A, orientado à cliente
e à perenidade do negócio, tem
como ponto focal a reestruturação da
gestão de pessoas. A valorização e o
desenvolvimento dos funcionários,
ou associados, como são chamados
internamente, tornaram-se o pilar do
nosso planejamento estratégico.
Em 2010, aplicamos pela segunda vez a
pesquisa de engajamento organizacional,
que avalia a percepção das pessoas em
relação a vários fatores, como empresa,
carreira e clima interno, permitindo medir
a favorabilidade em relação à gestão. Com
a participação voluntária de 94% dos
associados, a pesquisa deu continuidade à
realizada em 2008, cujos resultados foram
o ponto de partida para a reestruturação
em andamento na companhia. GRI 4.17
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Nesses dois anos, as medidas já
implementadas para atender às principais
demandas do público interno – dar
mais clareza aos rumos da C&A e às
possibilidades de desenvolvimento
profissional e priorizar a meritocracia
nos processos de gestão – repercutiram
na avaliação positiva revelada pela nova
pesquisa. As demandas foram alinhadas
aos objetivos da empresa de incentivar uma
cultura dirigida para a alta performance.
Embora a média de crescimento em
favorabilidade na maioria das empresas
seja de 2 pontos percentuais ao ano,
estabelecemos como meta crescer 5
pontos sobre os 51 recebidos em 2008.
Atingimos 61 pontos em 2010. Entre
os resultados de destaque, 72% dos
nossos associados percebem que há
oportunidades de crescimento profissional
na C&A e 89% entendem como seu
papel contribui para atingir as metas da
empresa. Entre os pontos de melhoria
estão os processos e a carga de trabalho,
considerados satisfatórios por 43%, e
o treinamento para o cargo ocupado,
com 34%. GRI Forma de Gestão (categoria
laboral – aspecto treinamento e educação)

Entrei na C&A em uma vaga
temporária e nunca mais saí. Cresci
profissionalmente aqui dentro, fiz
muitos cursos e aprendi a controlar
minha timidez. Entrei uma pessoa e,
hoje, vejo o mundo de outra forma.”
Michelle Costa Paciukevich,
monitora da loja no
Shopping Morumbi,
em São Paulo,
e associada desde 2007.

Desenvolvimento e
valorização
dos associados
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Uma série de movimentos dessa
transformação cultural reforça os valores
voltados para as expectativas da cliente,
o orgulho de pertencer e o trabalho em
equipe e estimula cada associado a ser o
protagonista da mudança. A definição dos
valores levou à necessidade de entender
quais competências seriam necessárias
para colocá-los em prática no dia a dia.
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O fortalecimento dessas competências
orienta a construção da plataforma
de gestão de pessoas, que tem o
objetivo de integrar estrategicamente
vários processos: seleção, treinamento
e desenvolvimento; remuneração e
benefícios; gestão de desempenho
e desenvolvimento de carreira;
formação de liderança e sucessão;
e saúde e qualidade de vida.

Nossa força
Empregados e contratados – GRI LA1

22.047

21.679

20.352

2009

2010

2011

2009

2.826

2.349

19.221

19.330

Empregados próprios

(associados)

Contratados

2.016

18.336

(serviços de limpeza, segurança, alimentação e outros)

Empregados próprios, por faixa etária
2010

< 18 anos

18 a 25 anos

26 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

> 50 anos

Masculino

248

Feminino

524

Masculino

2.863

Feminino

8.732

Masculino

1.224

Feminino

2.709

Masculino

966

Feminino

1.230

Masculino

276

Feminino

376

Masculino

79

Feminino

103

Total

19.330

%
4%

60%

20%

11%

3%

2011
231
617
2.461
8.086
1.076
2.625
1.000
1.344
303
392
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%
5%

41

58%

20%

13%

4%

83
1%

118

1%

18.336

Competências
que movem a C&A
> Foco para ela (cliente)
> Superação
> Influência transformadora
> Liderança inspiradora
> Juntos somos mais fortes
> Autonomia com
responsabilidade
> Compromisso com o
desenvolvimento
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MAPA
Associados por região

2010: 1.057
2011: 642
2010: 489
2011: 300
Norte

2010: 1.291
2011: 3.114
2010: 2.939
2011: 1.304
Nordeste

2010: 2.646
2011: 656
2010: 885
2011: 249
Centro-Oeste

2010: 6.048
2011: 7.967
2010: 2.668
2011: 3.025
Sudeste

2010: 984
2011: 803
2010: 323
2011: 276

Sul

Há uma diferença nas informações por região, pois as regionais determinadas pela C&A e utilizadas como base foram alteradas. Nos anos anteriores, as regionais
eram definidas pela empresa de acordo com a localização da loja. Em 2011, os dados foram coletados de acordo com as regiões do País. Por isso, a movimentação
dos associados, principalmente no Centro-Oeste.
Houve uma revisão dos processos para atender ao volume de vendas e, consequentemente, ocorreu um ajuste do quadro.
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Empregados próprios, por período
2009

2010

2011

Masculino

4.095

4.537

4.347

Feminino

8.176

9.978

10.534

Masculino

1.341

1.119

807

Feminino

4.250

3.696

2.648

17.862

19.330

18.336

Tempo integral

Meio período
Total

Associados considerados de meio período: estagiários, aprendizes e demais associados
que não trabalham em jornada integral.

DESLIGAMENTOS
Rotatividade de empregados – GRI La2

10.040

10.220
2009

57%

11.268

2010

52%

2011

61%

turnover total
É uma característica do comércio o turnover de pessoal. A C&A tem como iniciativa a contratação de profissionais para o
primeiro emprego e os desenvolve por meio de um programa de capacitação. Com a preparação dessa mão de obra, uma parte
é absorvida para oportunidades internas, e outra parte busca postos no mercado de trabalho, que demanda mão de obra já
qualificada. Está em desenvolvimento um projeto específico para avaliar possíveis melhorias no índice de turnover, envolvendo
um estudo de aspectos quantitativos e qualitativos desse indicador.
No período de dois anos, 1.003 vagas (689 em 2010 e 314 em 2011) foram preenchidas por meio do Programa de Recrutamento Interno.

Empregados que deixaram a empresa durante
o período coberto pelo relatório, por gênero

2010

%

2011

%

Feminino

6.945

69,2%

8.126

72,1%

Masculino

3.095

30,8%

3.142

27,9%

Empregados que deixaram a empresa durante
o período coberto pelo relatório, por faixa etária

2010
0,8%
41 a 50 anos

5,1%

0,2%

31 a 40 anos

> 50 anos

13,3%

5,0%
< 18 anos

26 a 30 anos

2011
0,8%
41 a 50 anos

6%
31 a 40 anos

0,2%
> 50 anos

14,5%

6,6%
< 18 anos

26 a 30 anos

75,6%
18 a 25 anos
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71,9%
18 a 25 anos
A concentração do turnover no público feminino e na faixa etária de 18 a 25 anos reflete as características
do nosso quadro de associados, que possui maioria de jovens e mulheres.
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Empregados que deixaram a empresa durante
o período coberto pelo relatório, por Região (%)
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2010
20,9%
Centro-Oeste

8,8%
Norte

18,3%

42,2%

Nordeste

Sudeste

9,8%
Sul

2011
6,1%

5,8%

Norte

Centro-Oeste

19,8%
Nordeste

59,6%
Sudeste

8,7%
Sul
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BASE SALARIAL – GRI EC5
Descrição

2010

2011

Parcelas dos empregados cuja remuneração está atrelada às regras do salário-mínimo

3,8%

3,8%

Salário-mínimo local estabelecido oficialmente pelo governo

R$ 510

R$ 545

Salário mais baixo da organização em relação ao salário-mínimo nacional

105,9%

100,4%

Salário mais baixo da organização

R$ 540

R$ 547

Promovemos uma profunda
reestruturação na área de
comunicação em termos de clareza,
uniformidade e transparência

Engajamento
A área de Gestão de Pessoas se
tornou mais estratégica, seguindo
um modelo alinhado ao negócio.
Na nova metodologia que vem
sendo implementada pela C&A, o
engajamento ganhou importância para
o bom desempenho profissional. A
partir dela, será consolidada a cultura
de desenvolvimento e de liderança
inspiradora para a cliente.
O compartilhamento de informações,
essencial para os objetivos assumidos,
foi inteiramente revisto nos últimos dois
anos, levando a uma reestruturação
profunda da área de comunicação em
termos de clareza, uniformidade e
transparência. A partir da criação de
uma matriz de veículos internos, foram
lançados o portal C&A na intranet e
uma newsletter eletrônica semanal. Um
novo jornal mural quinzenal chega ao
mesmo tempo no escritório central, nas
centrais de distribuição e nas lojas, de
modo que toda a empresa tem acesso à
mesma informação e pode acompanhar
as iniciativas e os resultados.
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Cultura de
desenvolvimento
Os anos de 2010 e 2011 foram dedicados
aos processos de desenvolvimento de
pessoas e de lideranças. Iniciado com
membros do Comitê Executivo, diretores
e gerentes seniores, o programa se
estenderá para a média liderança e
chegará aos gerentes de toda empresa
em 2012. Para assumir o papel de
orientador do desenvolvimento dos
associados, as lideranças passam
por um treinamento intenso. Ainda
em 2011, lançamos um espaço online
para dar suporte ao Programa de
Desenvolvimento de Lideranças.
Direcionado ao desenvolvimento
de nossos gerentes e diretores,
quinzenalmente disponibilizamos
conteúdos de universidades renomadas,
como Harvard, e também vídeos e
artigos de especialistas e CEOs de
empresas do Brasil e do exterior.
Entre as medidas nessa área, implantamos
o portal de educação corporativa, em
2010. A meta assumida em 2009, de
implantar a modalidade de treinamento
a distância (e-learning) para as lojas,
foi totalmente cumprida e garantimos o
modelo também para as demais áreas
da empresa. Encerramos 2011 com um
total de 68.549 cursos online concluídos,
numa carga horária total de 54.849 horas.
Ao somarmos 2010 e 2011, totalizamos
73.843 cursos online concluídos, com
uma carga horária de 58.290 horas.
A educação corporativa também apoia
os programas de formação – trainees,
supervisores, estagiários e líderes
operacionais –, por meio de metodologia
estabelecida pelo Projeto Educação
Corporativa para garantir o alinhamento
e a qualidade das iniciativas.
O Treinamento (e-learning) de
Procedimentos de Inibição e Abordagem
foi criado em novembro de 2010.
O curso enfatiza o tratamento respeitoso,
para que não haja nenhum tipo de
preconceito ou exposição de pessoas
a situações vexatórias. Ele aborda a

proibição de qualquer tipo de violência,
seja física ou verbal, a qualquer pessoa.
Todos os associados antigos foram
orientados a participar, como forma de
reciclagem. Desde então, os associados
recém-contratados obrigatoriamente
fazem o curso, que tem duração de
aproximadamente uma hora. Em 2011,
89% de nosso pessoal de segurança
participou desse treinamento. GRI Forma
de Gestão (categoria direitos humanos –
aspecto práticas de segurança) GRI HR8

Para aqueles que estão no período de
aposentadoria, oferecemos: planejamento
de pré-aposentadoria; recapacitação
para aqueles que pretendem continuar
trabalhando; indenização por demissão,
levando em conta idade e tempo de
serviço; serviço de recolocação no
mercado de trabalho; e assistência,
com treinamento e aconselhamento,
para a vida sem trabalho. GRI LA11
No Programa de Trainees, existente
desde 1978, as reformulações envolveram
alinhamento estreito com as diretrizes
estratégicas e treinamento com
foco em formação de liderança.

68.549

foi o total de cursos online
concluídos em 2011

104.810

foi a carga horária de
treinamentos online e
presenciais

47

48
C&A
RElatório de
Sustentabilidade
2010-2011

Avaliação de
desempenho
Todos os associados passam por um
processo de gestão de desempenho
realizado uma vez a cada ano, desde
que estejam há mais de três meses na
empresa. A avaliação é feita com base nas
metas corporativas, de área e individuais,
nos papéis e responsabilidades e em
competências e potencial futuro. A
avaliação do gestor é levada a um
comitê e orientada por regras que
minimizam a subjetividade. Os mesmos
critérios são aplicados para toda a
C&A, visando à meritocracia. GRI Forma
de Gestão (categoria laboral – aspecto
treinamento e educação) GRI LA12

A clareza trazida pela implantação dessa
ferramenta teve como consequência
natural a criação de um programa
de recrutamento interno. A partir
das avaliações, é possível olhar para

uma área e identificar quem são os
mais aptos para ocupar posições
disponíveis, possibilitando uma maior
mobilidade interna. No período de
dois anos, mais de mil vagas foram
preenchidas por meio do programa.
Para enfrentar os desafios da estratégia
C&A, estamos acelerando a formação das
lideranças. O plano de desenvolvimento
para as lideranças nos anos de 2010 e
2011 foi feito para membros do Comitê
Executivo, diretores e gerentes seniores.
Cada líder se avaliou e foi avaliado
por sua equipe com relação ao clima
interno e aos estilos de liderança que
pratica, com base em metodologia
reconhecida no mercado. Com base
nisso, foram realizados processos de
coaching e desenvolvimento em grupo
e, para os gerentes seniores, workshops
para desenvolver os gaps. GRI 4.10

Carga horária total dedicada a treinamento – GRI LA10
Gênero

2010

2011

Masculino

11.703

32.723

Feminino

17.957

72.087

Total

29.660

104.810*

*Das 104.810 horas investidas em treinamento em 2011, realizamos 54.849 horas de treinamento online e
49.961 horas de treinamento presencial.

As mulheres representaram
71,9% do total de associados

Média de horas de treinamento, por categoria funcional
Função
Diretoria

Gerência

Supervisão/administrativo

Operacional

Trainee

Estágio

2010

2011

Masculino

1

4

Feminino

0

2

Masculino

16

17

Feminino

15

16

Masculino

26

23

Feminino

16

24

Masculino

0,8

5

Feminino

0,4

4

Masculino

186

388

Feminino

205

363

Masculino

16

163

Feminino

12

51

1,5

5,7

Média
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Houve aumento da média de horas porque realizamos um número maior de treinamentos online e
presenciais, registrados no portal de educação.
Com relação aos treinamentos para trainees, houve uma análise de melhoria do programa, que
resultou no aumento do número de horas.

Incentivos à alta
performance
Depois de dois anos de planejamento e
avaliação, em 2012-2013 será implantada
a metodologia de cargos e salários,
baseada no conceito de trilha de carreira
e com uma estratégia de remuneração
totalmente reformulada. A nova estrutura
pretende dar mais clareza ao processo de
movimentação de carreira. O associado
saberá em qual posição está na estrutura,
qual o escopo e os requisitos do cargo
e quais oportunidades pode almejar.
O aprendizado do novo processo
será feito por meio de treinamento
online, reuniões individuais com os
gestores, workshop sobre carreira e
treinamentos de carreira e desempenho.
O pacote de benefícios oferecido pela
C&A, escalonado de acordo com o
nível hierárquico, é compatível com
o setor e passa por uma frequente
análise de competitividade.

licença-maternidade – GRI LA15
Retorno ao trabalho após
licença-maternidade
Mulheres

Retorno ao trabalho após
licença-maternidade e que
ainda estavam empregadas
depois de 12 meses do
retorno ao trabalho
Mulheres

2009

%

2010

%

2011

%

122

100%

184

100%

179

100%

2009

%

2010

%

2011

%

117

95,9%

180

97,8%

149

75,3%

A licença está relacionada com o mês da gravidez, por isso a diferença nos números apresentados.
Em 2010, essa apuração foi realizada via extrato de realização de ultrassom obstétrico fornecido pelas
operadoras. Levando em consideração que poderia haver um gap de informação, optamos, em 2011, por
apurar loja a loja, por meio de contato telefônico e e-mail.

Gestão sustentável
O grande número de lojas da C&A em
todo o País e o amplo contingente de
funcionários têm como características a
diversidade e a contratação de mão de
obra local. Na contratação de futuros
associados das lojas e dos centros de
distribuição, que representam mais de
90% do nosso quadro de funcionários,
damos preferência a profissionais que
residam em bairros ou cidades próximas
ao local de trabalho, desde que atendam
aos requisitos necessários para a vaga.
Damos oportunidades profissionais a
pessoas com deficiência, atitude adotada
muito antes de ser exigida pela legislação.
No programa Portas Abertas, o processo
de capacitação se completa com as
orientações aos gestores sobre as funções
que cada um pode assumir. Os materiais
relacionados aos processos corporativos,
como gestão de desempenho e seminários,
têm versão em libras para os deficientes
auditivos. Todos os nossos vídeos
institucionais contêm legendas. Encerramos
2011 com 595 pessoas com necessidades

especiais contratadas. Temos como prática
permitir o ingresso desses profissionais
em condições inferiores de escolaridade,
dando oportunidade de o pré-requisito
ser atingido após a admissão. GRI Forma
de Gestão (categoria laboral – aspecto
diversidade e igualdade de oportunidades)

Em 2011, as mulheres representavam
71,9% do total de associados e
ocupavam 61% dos cargos de gerência
e 7% dos cargos de diretoria. Nos
cargos de alta liderança (CEO, VPs e
diretores), 81% eram ocupados por
pessoas do território nacional em
2010, percentual que subiu para 83%
em 2011. Para os casais do mesmo
sexo com união estável, estendemos,
em 2011, os benefícios previstos para
dependentes, como plano de saúde. A
nossa diversidade também é composta
pelos aprendizes que contratamos e pelo
elevado número de jovens estreantes
no mercado de trabalho. GRI Forma
de Gestão (categoria econômica aspecto
impactos econômicos indiretos) GRI EC7

Portas
Abertas
Um programa de
capacitação para pessoas
com necessidades especiais

Prioridade
Contratamos
profissionais que
residam próximo
ao local de trabalho

EMPREGADOS PRÓPRIOS, por categoria funcional – GRI LA 13
Gênero
Diretor

Gerente
Supervisor/
administrativo
Operacional

Técnico
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Trainee

Estagiário

2010

%

2011

%

Masculino

19

90%

14

93%

Feminino

2

10%

1

7%

Masculino

163

45%

138

39%

Feminino

196

55%

219

61%

Masculino

1.726

41%

674

37%

Feminino

2.515

59%

1.169

63%

Masculino

3.557

25%

4.132

26%

Feminino

10.926

75%

11.752

74%

Masculino

184

97%

184

98%

Feminino

6

3%

4

2%

Masculino

5

22%

8

30%

Feminino

18

78%

19

70%

Masculino

2

15%

4

18%

Feminino

11

85%

18

82%
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ASSOCIADOS POR MINORIAS – RAÇA – GRI LA13
Associados

2010

%

2011

%

Pardos/negros

0

0,00%

0

0,00%

Amarelos

0

0,00%

0

0,00%

Indígenas

0

0,00%

0

0,00%

Pardos/negros

14

3,70%

16

4,20%

Amarelos

1

0,30%

1

0,30%

Indígenas

0

0,00%

0

0,00%

1.692

39,90%

439

23,70%

Amarelos

70

1,60%

16

0,90%

Indígenas

17

0,40%

4

0,20%

Pardos/negros

77

40,50%

83

44,10%

Amarelos

5

2,60%

5

2,70%

Indígenas

0

0,00%

0

0,00%

7.324

50,50%

7.898

49,70%

Nível operacional Amarelos

305

2,10%

187

1,20%

Indígenas

94

0,60%

72

0,50%

9.107

47,10%

8.436

46,00%

Amarelos

381

2,00%

209

1,10%

Indígenas

111

0,60%

76

0,40%

Nível diretoria

Nível gerencial

Nível
administrativo/
supervisão

Nível técnico

Pardos/negros

Pardos/negros

Pardos/negros
Total

Associados com deficiência – GRI LA13
Associados PCD
Nível diretoria

Nível gerencial
Nível administrativo/
supervisão
Nível técnico

Nível operacional
Total

2010

%

2011

%

Masculino

0

0,0%

0

0,0%

Feminino

0

0,0%

0

0,0%

Masculino

0

0,0%

0

0,0%

Feminino

0

0,0%

0

0,0%

Masculino

17

0,4%

24

1,3%

Feminino

14

0,3%

15

0,8%

Masculino

1

0,5%

0

0,0%

Feminino

0

0,0%

0

0,0%

Masculino

308

2,1%

229

1,4%

Feminino

387

2,7%

327

2,1%

727

3,8%

595

3,2%
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Bem-estar em prol
da prevenção
Como forma de prevenção, desde
novembro de 2009 fornecemos aos
nossos associados de loja o manual de
saúde e bem-estar, que aborda temas
como alongamento, relaxamento,
descanso remunerado (intervalo
durante a jornada), postura, ergonomia
e primeiros socorros. GRI AF31
Com foco em prevenção, resposta e
redução de lesões osteomusculares,
contamos com o Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO),
visando identificar e prevenir a ocorrência
e o agravamento de possíveis lesões.
Todos os associados são submetidos a
exames periódicos conforme exigência
legal ou indicação do médico do
trabalho. Os associados identificados

com lesões, distúrbios ou outros
problemas de saúde são direcionados
para atendimento e acompanhamento
de um especialista. GRI AF31
Anualmente, fazemos um laudo
ergonômico para avaliação dos riscos
físicos e ambientais dos postos de
trabalho que envolve todas as operações
da C&A. Após a identificação, o técnico
de segurança indica as adequações
necessárias. Realizamos ainda o Programa
de Ginástica Laboral nas unidades
CDT e CDR (centros de distribuição
do Tamboré e do Rio), em função da
característica da atividade. GRI AF31

Em relação a saúde e segurança, a gestão
é feita por meio do SLA (Service Level
Agreement – acordo de níveis de serviço
com os prestadores), que sinaliza para as
lojas o índice de absenteísmo e apresenta
práticas para minimizar esses impactos.
Para reduzir as doenças ocupacionais,
alteramos o layout da maioria das lojas,
buscando melhorias ergonômicas para os
associados. Em casos de doenças graves,
a base de informações do controle da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) é feita pelo sistema do RH
Vida e monitorado pelo SLA. GRI Forma
de Gestão (categoria laboral – aspecto
saúde e segurança no trabalho) GRI AF31

Associados por idade – GRI LA13
Associados

Nível diretoria

Nível gerencial

Nível
administrativo/
supervisão

Nível técnico
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Nível
operacional

Total

2010

%

2011

%

> 50 anos

3

14%

0

0%

≥ 30 ≤ 50 anos

18

86%

15

100%

<30 anos

0

0%

0

0%

> 50 anos

8

2%

9

2%

≥ 30 ≤ 50 anos

245

64%

259

67%

<30 anos

127

33%

116

30%

> 50 anos

44

1%

78

4%

≥ 30 ≤ 50 anos

1.753

41%

857

46%

<30 anos

2.446

58%

916

49%

> 50 anos

13

7%

12

6%

≥ 30 ≤ 50 anos

141

74%

138

73%

<30 anos

36

19%

38

20%

> 50 anos

114

1%

102

1%

≥ 30 ≤ 50 anos

1.239

9%

2.333

15%

<30 anos

13.143

91%

13.463

85%

> 50 anos

182

1%

201

1%

≥ 30 ≤ 50 anos

3.396

18%

3.602

20%

<30 anos

15.752

81%

14.533

79%

Responsabilidade
na cadeia de
fornecimento

53

53

“Comecei em Goiânia meu primeiro
emprego. Lá, cheguei a supervisor
da C&A. Fui assumindo desafios
e responsabilidades e, junto, veio
também o reconhecimento da
empresa. Fui convidado a ocupar
uma vaga em Belo Horizonte, pus o
pé na estrada e fui morar sozinho.”
Odair Sinkunas,
coordenador de visual
merchandising no escritório central
de São Paulo, associado há 30 anos.

Em cada região do País, existe
uma loja da C&A. A empresa tem
esse feeling para atender todos os
públicos, mantendo o nível de uma
grande marca a preço acessível.
Com isso, ela se sobressai. Quando
penso na C&A, vem à cabeça a ideia
de seriedade, uma empresa de
responsabilidade.”
Cintia dos Santos Ferreira
advogada, cliente há mais
de 10 anos e membro do
Conselho Fashion.
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TM 5

Moda, economia e

segurança
Em todas as regiões do Brasil, as
clientes C&A têm acesso ao universo
fashion a preços justos e são a razão
de ser do nosso negócio
No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas
frequentam todos os dias as nossas lojas.
Conhecer cada vez melhor nosso cliente
tem sido a palavra de ordem na C&A. O
Conselho Fashion foi institucionalizado
como um fórum permanente de consulta
e aconselhamento, no qual cerca de
1.400 consumidoras fiéis regularmente
opinam sobre desenvolvimento e
melhoria dos produtos e do atendimento.
A cada três meses, uma pesquisa sobre
percepção de valor mede a disposição
dos consumidores em relação aos nossos

produtos e serviços e a forma com que
lidamos com seus desejos e motivações.
A imagem da marca é monitorada de
perto ano a ano, em várias capitais,
para nos alertar sobre o índice de
fidelidade que conseguimos alcançar.
Assimilamos a presença das redes
sociais como um poderoso fator de
influência e criamos mecanismos de
comunicação multicanais capazes de
responder, no mesmo ritmo, ao turbilhão
de mensagens instantâneas que nossas
ações podem provocar (ver C&A É
Multicanal, na pág. 58). A curadoria de
moda mantém um diálogo em vários
níveis com a cliente, assessorando-a
para que tome a melhor decisão de
compra e possa multiplicar o uso do
seu guarda-roupa. Mantemos, em cerca
de 30 lojas, o Espaço Cliente, um local
para troca de informações entre nossas
clientes e a empresa, compartilhando
os cuidados ligados à sustentabilidade
que seguimos na companhia.
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Testamos 100% dos produtos
infantis de acordo com a norma
europeia de segurança mecânica

Maior segurança
nos produtos
Rompemos as barreiras sociais com a
oferta de peças de qualidade a preço
justo, tornando acessíveis ícones da moda
em qualquer ponto do País. Foram dez
projetos em 2010 e dois em 2011 com
estilistas de renome, como Alexandre
Herchcovitch, Gloria Coelho e Stella
McCartney. A modelo Gisele Bündchen
deixou sua marca em quatro coleções
somente em 2011, e personalidades
de referência para nossas clientes,
como a pop star Beyoncé, tem sua
imagem vinculada às nossas campanhas
para estimular a valorização do estilo
pessoal, apresentando a moda como
um fator de conquista de autoestima.

As áreas de Desenvolvimento de
Produto, Compras e Qualidade estão
sempre preocupadas com o conforto e a
segurança da nossa cliente ao desenvolver
uma coleção. A C&A permanece como
pioneira no varejo têxtil com relação
ao tema. Em 2011, 100% dos produtos
infantis foram testados conforme a norma
europeia de segurança mecânica. Os
mecanismos de controle de segurança
estão registrados no Manual de
Procedimentos de Segurança Mecânica
em Produtos Infantis, ao qual estão
submetidas todas as partes do processo,
desde o desenvolvimento do conceito
do produto até a inspeção nos nossos
laboratórios. GRI PR1, GRI PR2

Nossa
responsabilidade
com o que vendemos
Dois anos depois de aumentar os
parâmetros de qualidade para o
fornecimento de produtos, o projeto
piloto de treinamento para fornecedores
foi estendido a toda a cadeia. Saímos
de um índice de 10% de reprovação de
pedidos em 2008 para um resultado
de 4,4% em 2011. Com essa iniciativa,
foram beneficiadas nossas clientes, que
tiveram acesso a produtos de maior
qualidade, e nossos fornecedores, com
a melhora de gestão e a eficiência e
redução das perdas financeiras.
Ao valorizar a responsabilidade pelo
produto que vendemos, com a adoção
de procedimentos criteriosos de
avaliação da qualidade, estimulamos os
fornecedores a gerenciar a produção
para manter seu produto dentro
dos padrões. São aproximadamente
320 pedidos de inspeção por dia.
Como temos meta para reduzir
continuamente o índice de devolução
por qualidade, a análise dos níveis de

A C&A e o Banco Ibi possuem
políticas rígidas que asseguram
o direito à privacidade da cliente,
não tendo registros de reclamações
em relação a esse assunto.
O cadastramento é de
responsabilidade da C&A, e
a gestão desses dados é de
responsabilidade do Banco Ibi,
parceiro comercial pertencente ao
Banco Bradesco e que administra
o cartão C&A. Os dados são
protegidos de acordo com a
regulamentação do Banco Central
do Brasil. GRI Forma de Gestão (categoria
responsabilidade sobre o produto – aspecto
privacidade do cliente) GRI PR8

Moda não tóxica

reprovação é realizada mensalmente.
Quando o fornecedor não atinge o
resultado esperado, propomos um
plano de ação para identificar e sanar
os problemas que ocasionaram a
devolução. Se não atingido o resultado
de melhoria dentro dos padrões,
no prazo necessário estabelecido,
o fornecedor pode ter sua relação
comercial cancelada. GRI Forma de Gestão
(categoria responsabilidade sobre o produto
– aspecto saúde e segurança do cliente)

Em relação à satisfação de clientes, após
análise dos resultados das pesquisas,
convidamos as áreas responsáveis por
cada assunto avaliado para uma reunião,
momento em que são apresentados
os resultados, bem como discutidos os
principais aprendizados da pesquisa,
para depois elaborar um plano de ação.
Algumas ações são tomadas a curto
prazo; outras, a médio e longo prazos. GRI
Forma de Gestão (categoria responsabilidade
sobre o produto – aspectos rotulagem
de produtos e serviços e compliance)

Adotamos procedimentos
criteriosos de avaliação para
os produtos que vendemos

A demanda para a substituição dos
adesivos à base de solvente utilizados
na indústria de calçados para adesivos à
base de água representa um desafio para
uma grande rede de varejo como a C&A.
Temos de lidar com o custo do material
alternativo, quatro vezes maior que o
convencional, e também com a ausência
de uma legislação no País que restrinja o
uso de solvente. Mesmo assim, de forma
voluntária, os fornecedores de calçados
estão fazendo a substituição. Em 2010,
6% da produção entregue foi produzida
com cola à base de água e, em 2011, 9,5%.
Segurança química é outro campo a que
a equipe técnica da C&A têm se dedicado
quando se trata de responsabilidade
sobre o produto e domínio sobre o seu
ciclo de vida. Temos investido, desde
2009, em uma estruturação voluntária
de processos, baseados em normas
europeias, já que não há uma legislação
no Brasil. A partir de um projeto piloto,
iniciado em 2009 com sete fornecedores
de diferentes categorias de produtos,
os testes rastrearam 23 tipos de
substâncias tóxicas. Próximas da pele
ou em contato direto com ela, podem

Qualidade e
relacionamento
com clientes
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Pesquisa de satisfação:
para atender melhor
sempre
causar alergias e outros problemas
de saúde. Os maiores problemas
acontecem nos processos de estamparia,
tinturaria e lavanderia. GRI AF19
Em decorrência das características do
nosso negócio, com extensa variedade
de produtos, diversidade de modelagem
e aviamentação e altos custos dos testes
de segurança química, não evoluímos
como desejado nesse assunto. Em
2011, decidimos reduzir o escopo do
projeto, focando nos quatro maiores
fornecedores de vestuário infantil de
malha, que correspondem a 10% do
volume de produtos recebidos pelo
segmento infantil em 2011 (exceto
acessórios). Mapeamos a cadeia produtiva
de estamparias e tinturarias envolvidas
e selecionamos amostras variadas para
fazer a análise em laboratório externo.
Deixamos de oferecer a nossas clientes
jeans produzidos com a técnica de
jateamento de areia, que deixa a
roupa com aspecto de usado. Esse
tipo de produção pode ser prejudicial
à saúde daqueles que tratam o tecido,
provocando, por exemplo, problemas
respiratórios. Agora, nossos fornecedores
somente utilizam processos químicos
capazes de produzir o mesmo efeito
visual, mas sem colocar em risco a saúde
das pessoas envolvidas na produção.

Em 2011, realizamos mais de 85 pesquisas,
das quais 92% foram focadas no processo
de melhoria contínua de produtos e
serviços para a cliente. Ao todo, mais de
10 mil clientes foram ouvidas. GRI PR5
Uma das que merecem destaque
é a pesquisa de imagem, realizada
anualmente nas principais capitais
brasileiras desde 2002 e cuja metodologia
foi aprimorada, visando falar com mais
mulheres. O estudo analisa diversos
indicadores de percepção da empresa pela
cliente. Além disso, em 2011 implantamos
um indicador de lealdade/recomendação
da marca, medido trimestralmente.
O Conselho Fashion, criado em 2006, é
um painel de pesquisas contínuas que
visa monitorar as ações da empresa,
testar novas ideias e ajudar a nortear
as ações da C&A e a conhecer melhor
as nossas clientes. Atualmente,

cerca de 1.400 clientes respondem
às pesquisas mensalmente, durante
todo o ano, em diversas regiões do
Brasil. Também realizamos, desde
2006, uma pesquisa semanal com
as clientes que adquiriram produtos
financeiros na C&A, via canal telefônico.
O objetivo é controlar a qualidade da
oferta e venda desses produtos.
Já a pesquisa Cliente Oculto é direcionada
especificamente às operações de loja.
Três vezes por ano, todas as unidades
recebem visitas de “clientes misteriosas”,
que avaliam itens importantes para
a satisfação, como fila nos caixas,
atendimento no provador, arrumação e
limpeza. As lojas precisam ter uma média
anual de 80% de satisfação. Aquelas com
resultados insatisfatórios devem elaborar
um plano de ação para a melhoria
contínua do atendimento e da operação.

C&A É Multicanal
www.facebook.com/ceaBrasil
http://twitter.com/cea_brasil
www.blogvista.com.br
www.youtube.com/cea
www.cea.com.br
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Curadoria
no meio digital C&A e no Jornal Vista
Fale Conosco
acesso via site: www.cea.com.br
Loja
listagem completa das lojas no site

1.400
clientes,

respondem às pesquisas
mensais, que são
realizadas durante
todo o ano
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Gestão de reclamações
A cliente que quiser entrar em contato para elogiar,
reclamar ou sugerir, conta com vários canais (ver C&A É
Multicanal, na pág. 58), urnas distribuídas em todas as
lojas e terminais eletrônicos (totens) presentes em várias
unidades. Todas as perguntas ou posicionamentos são
respondidos pela equipe de Marketing.
Ampliamos o escopo da empresa que faz nossa
assessoria de imprensa e temos hoje duas ferramentas
que nos ajudam a monitorar as menções à C&A, tanto
na imprensa como no ambiente web.
A assessoria faz o contato com os veículos de
imprensa e verifica com a área de Comunicação
Corporativa o melhor e o mais rápido retorno à
solicitação. Em alguns casos, a área jurídica e outros
departamentos, como Compras, são envolvidos, para o
correto retorno. Por meio de relatórios procedentes dos
canais e pontos de contatos das clientes com a C&A,
analisamos todos os casos e encaminhamos as dúvidas,
sugestões, reclamações
e elogios aos responsáveis. GRI AF4
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Engajados há

20 anos com
a comunidade brasileira
O Instituto C&A apoia
a educação de qualidade
Educar o ser humano é dar-lhe condições
para que se aproprie de conhecimentos,
competências, habilidades, atitudes e
elementos da cultura, visando conferir-lhe
autonomia. Essa é a marca do Instituto
C&A, criado em 1991 para fomentar a
educação de crianças e adolescentes,
promovendo o ensino de qualidade,
focado no desenvolvimento de cidadãos
capazes de aprender continuamente
a construir a própria história.
Ao longo de 20 anos, algumas iniciativas
desenvolvidas ou apoiadas pelo instituto
têm ganhado destaque e reconhecimento.
Entre elas estão a formação continuada
para professores da educação infantil,
o fomento à educação integral,
especialmente em projetos ligados a arte,
cultura e leitura literária, a promoção do
trabalho conjunto e do desenvolvimento
institucional de organizações

sociais e o incentivo à participação
social por meio do voluntariado
empresarial. GRI AF33, GRI SO1
Constituída como uma organização
sem fins lucrativos de interesse
público, o instituto atua a partir da
análise de demandas sociais do Brasil,
estabelecendo parcerias com as
organizações da sociedade civil e o
poder público (veja mais em Parcerias
do bem). Nestas duas décadas,
investiu mais de US$ 82 milhões em
cerca de 1,5 mil ações sociais, entre
recursos técnicos e materiais. GRI SO1

Na C&A, aprendi a decidir e agir
rápido, a enfrentar desafios e a
acreditar que vai dar certo. Também
me ensinou a entender e acolher
mais o outro, a trabalhar em equipe.
Entre as nossas tarefas do dia a
dia, a empresa dá oportunidade
de participar das ações sociais do
Instituto C&A.”
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Caíque Henrique da Silva,
associado desde 2007,
líder operacional da loja do Shopping
Dom Pedro, em Campinas (SP). Desde
2009 participa do Instituto C&A,
como voluntário.

Instituto C&A
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reconhecimento
da sociedade
Atuante em todas as regiões brasileiras,
de acordo com a distribuição das
unidades da rede C&A, o instituto apoiou,
entre março de 2010 e fevereiro de
2011, 126 organizações sociais, em 133
projetos, que atenderam cerca de 141
mil crianças, adolescentes e jovens, com
investimentos que alcançaram o valor
de R$ 15,1 milhões. As demonstrações
financeiras são checadas regularmente
por uma auditoria independente.
Voltados à educação e guiados pela
ideia de participação social, os projetos
desenvolvidos se organizam em torno de
três áreas complementares: Educação,
Arte e Cultura; Desenvolvimento
Institucional e Comunitário; e Mobilização
Social. No biênio 2010-2011, foram
priorizados dois campos de trabalho
– o incentivo à leitura e a educação
infantil –, que marcam a trajetória do
instituto e têm sido alvo de atenção
crescente de políticas públicas adotadas
pelo governo federal. GRI AF34
O processo de acompanhamento é
sistematizado para cada projeto e feito
a partir do envio de relatórios das
atividades desenvolvidas e do relatório
financeiro, enviado pelo parceiro em dois
momentos do ano. Além disso, existe
o acompanhamento presencial, para
discutir com a organização a execução
do projeto e as eventuais dificuldades,
os ajustes necessários e o aprendizado.
Esse processo ocorre de quatro a cinco
vezes ao ano. GRI Forma de Gestão
(categoria social– aspecto comunidade)
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O trabalho realizado pelo Instituto
C&A recebeu, em 2011, importantes
reconhecimentos da sociedade, como
o Troféu Amigo do Livro, atribuído
pela Câmara Rio-Grandense do Livro
(CRL) ao programa Prazer em Ler. Pela
segunda vez (2010 e 2011), recebeu
homenagem da Associação Brasileira
de Magistrados e Promotores de Justiça
da Infância e da Juventude (ABMP), pela
contribuição para a garantia dos direitos
humanos de crianças e adolescentes.

Nossa missão
Direito à educação e à participação
social é um elemento estruturante
da nossa missão, que é “promover a
educação de crianças e adolescentes
das comunidades onde a C&A
atua, por meio de alianças e do
fortalecimento de organizações
sociais”. GRI AF33, GRI SO1

A forte participação dos voluntários da
C&A em Salvador (BA), que lideraram
um movimento de arrecadação de
fundos para a construção da sede de
uma biblioteca comunitária que havia
sido “despejada” após nove anos no
mesmo local, foi homenageada na capital
baiana com o prêmio Cidadão Voluntário
Santa Casa de Misericórdia. GRI 2.10

Voluntários em ação na loja
C&A do centro de Teresina (PI)

Ações
voluntárias
Cerca de 5,6 mil associados atuam
como voluntários, em uma estrutura
organizada em comitês. O Programa
Voluntariado conta com recursos do
Instituto C&A para suas atividades, e os
associados voluntários são liberados pela
C&A para realizar ações na comunidade
durante o expediente de trabalho.
Além dos benefícios à comunidade,
a visão de voluntariado empresarial
adotada pelo instituto leva em conta a
oportunidade de desenvolver a cultura
de participação social e vida comunitária
entre os nossos funcionários.
Além da participação em atividades
educativas em ONGs e escolas
de educação infantil, o programa
mantém um braço de atendimento a
emergências. Nos últimos dois anos,
o Instituto C&A e os voluntários
tiveram uma expressiva atuação
em duas tragédias provocadas por
desastres naturais, nas enchentes
em Morretes, no Paraná, e na região
serrana do Rio de Janeiro. GRI AF34
Em 2010, o programa levou o trabalho
de seus voluntários a 89 organizações
sociais no Brasil, destacando-se no
universo do voluntariado empresarial
pela maturidade conquistada. Seu
funcionamento foi objeto de pesquisa no
Estudo sobre Voluntariado Corporativo
de Empresas Globais – O Estado da
Arte do Voluntariado Empresarial,
lançado pelo Global Corporate
Volunteer Council (GCVC) em janeiro
de 2011, em Cingapura. Levado à 21ª
Conferência Mundial de Voluntariado,
organizada pela International Association
for Volunteer Effort (Iave), a mais
representativa instituição do movimento,
o programa da C&A foi apresentado
como um modelo para o mundo.
Para facilitar a participação, os voluntários
contam com recursos de comunicação em
rede social propiciados pelo :
http://voluntarios.institutocea.org.br/.

Áreas
programáticas
Educação, Arte e Cultura

> Programa Educação Infantil
> Programa Educação Integral
> Programa Prazer em Ler

Desenvolvimento Institucional
e Comunitário

> Programa Desenvolvimento Institucional
> Programa Redes e Alianças
Mobilização Social

> Programa Voluntariado

Esforço coletivo
pela leitura
O programa Prazer em Ler, criado em
2006, é a iniciativa que recebe o maior
investimento financeiro do Instituto
C&A, sendo dirigido para a formação
de educadores mediadores de leitura,
a instalação de espaços de leitura, a
constituição de acervos e ações de
mobilização que difundem a importância
da leitura, como seminários, concursos e
campanhas. Em 2010, o programa passou a
incentivar a atuação articulada entre ONGs,
fomentando a criação de polos de leitura.
Em dois anos, ele apoiou as atividades de
15 polos de leitura – 13 polos centrados
em organizações sociais e dois em escolas
públicas –, mobilizando 72 projetos em
vários estados e integrando 102 escolas,
de Natal e Parnamirim, no Rio Grande
do Norte, e de Paraty, no Rio de Janeiro.
Mais informações podem ser encontradas
no site http://www.institutocea.org.br

US$ 82
milhões
foi o total investido
pelo Instituto C&A
em duas décadas

Instituto C&A
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Educação infantil
assegurada
Reformulado e reapresentado em 2010,
o programa Educação Infantil adotou
nova prática: o fomento à formação
continuada do professor e ao acesso
a materiais pedagógicos de qualidade
para quem ensina e para quem aprende.
A iniciativa foi desenvolvida com o
objetivo de contribuir para o acesso
à educação qualificada de crianças
de 0 a 6 anos, centrando esforços na
formação de professores de creches
e pré-escolas e apoiando ações de
articulação e mobilização pela causa
da educação infantil no Brasil.
Chamado de Paralapracá, o novo projeto
do programa foi adotado em Campina
Grande (PB), Caucaia (CE), Feira de
Santana (BA), Jaboatão dos Guararapes
(PE) e Teresina (PI), e conta com a parceria
das secretarias de educação desses
municípios, envolvendo cerca de 1,1 mil
professores e 18 mil crianças. GRI SO1

Parcerias
do bem
O Instituto C&A apoia programas e
projetos desenvolvidos por organizações
sociais e mantém parcerias estratégicas
com organizações que trabalham pela
garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes (leia mais na pág. 65).
GRI AF33
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Porto Alegre leitora
Mesmo com toda a sua tradição literária, Porto Alegre
ainda precisava de uma estrutura de apoio público à
leitura. Não havia dotação orçamentária para compra de
livros e organização de acervo, e montar uma biblioteca
com apoio oficial parecia um sonho distante. Foi o que
descobriu um grupo de voluntários do Instituto C&A,
em 2010, envolvidos na tarefa de incentivar os polos de
leitura do programa Prazer em Ler.
Os voluntários enxergaram nessa situação
a oportunidade de criar um movimento para
transformar em lei o direito ou o fomento à leitura.
Em conjunto com o polo Redes de Leitura, em 2011 eles
envolveram a capital gaúcha com a ideia. Instituições
ligadas à educação e à cultura, escritores e amantes do
livro aderiram à articulação, que culminou com uma
audiência pública na Câmara Municipal, em agosto
de 2011.
No final de 2011, os vereadores aprovaram o
projeto que instituirá o Plano Municipal do Livro e da
Literatura (PMLL) e também cria o Conselho Municipal
do Livro e Literatura (CMLL). Entre os objetivos
principais do PMLL estão a democratização do acesso
e o fomento à leitura, a formação de mediadores da
leitura, a valorização da leitura e o apoio à criação e ao
consumo de bens de leitura.

Participação em fóruns
de engajamento
Entre 2010 e 2011, o Instituto C&A
manteve presença ativa em eventos e
fóruns de mobilização para a educação,
a cultura e a participação social, a saber:
> Comitê de Parceiros da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação
> Comitê Gestor da Rede Nacional
Primeira Infância
> Conselho Deliberativo do Programa
Nacional de Incentivo à Leitura
(Proler)/Fundação Biblioteca Nacional
– Ministério da Cultura (MinC)
> Comissão Carioca de Leitura –
Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro (SME-RJ)
> Movimento por um Brasil Literário
> Conselho Brasileiro de Voluntariado
Empresarial (CBVE)
> Conselho de Voluntariado Empresarial
Global (GCVC)
> Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas (Gife)
> Comitê Gestor do Projeto Marco
Regulatório, dedicado à criação de um
novo marco regulatório para o terceiro
setor no Brasil
> Conferência Nacional sobre
Voluntariado e Serviço 2010 – Nova
York (Estados Unidos)
> Conferência Nacional sobre
Voluntariado e Serviço 2011 – New
Orleans (Estados Unidos)
> 21ª Conferência Mundial de
Voluntariado (Cingapura)
> Congresso Internacional Leitura 2011:
Para Ler o Século XXI (Cuba)
> Fórum Mundial sobre Cuidados e
Educação na Primeira Infância 2011
(Estados Unidos)
GRI AF33, GRI SO1

Instituto C&A
O instituto C&A apoiou 133
projetos, que atenderam cerca de
141 mil crianças e adolescentes
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Trabalhei nove anos na C&A, saí
e fui convidado a voltar. Sou um
profissional de logística graças
à empresa. Admiro a visão de
perenidade, ética e transparência.”
Luis Cláudio Martão,
gerente de Operação dos
centros de distribuição,
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
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Controle do impacto

ambiental
Conscientização
& influência

Associados e clientes são
envolvidos nas práticas
ambientais da C&A
Em nossa visão, os cuidados com o
meio ambiente demandam um esforço
coletivo. Ao assumir o compromisso
de reduzir os impactos dos nossos
produtos e atividades, temos como
meta atuar em conjunto com nossa
cadeia de valor. Em 2007, iniciamos uma
caminhada para identificar e fazer a
gestão dos nossos impactos ambientais.
A importância dessa questão para a
companhia se reflete na escolha dos
temas materiais que orientarão nossa
plataforma de sustentabilidade, dos
quais um deles é a gestão de resíduos.
No biênio 2010-2011, registramos avanços
em vários indicadores, mesmo tendo
uma expansão em nossas operações,
com a abertura de 34 lojas. Para todas
as metas estabelecidas, atingidas ou em
andamento, mantivemos os processos
de melhoria. É dessa maneira que
manifestamos nosso compromisso de
conciliar a expansão dos negócios com
a redução do impacto ambiental.

TM 2
Logística reversa –
resíduos eletrônicos
Iniciado em agosto de 2010 e consolidado
em 2011, o Programa de Coleta de Lixo
Eletrônico recolhe celulares, pilhas
e baterias depositados por nossas
clientes em urnas disponíveis em todas
as lojas. Alcançamos 100% da nossa
rede com o programa, com 210 lojas
participantes, além do escritório central
e dos três centros de distribuição.
Os materiais coletados são encaminhados
para reciclagem e reutilização dos
componentes em bom estado, evitando
que sejam descartados de maneira
inadequada e causem problemas à saúde
das pessoas e ao meio ambiente.

Volume de produtos e
embalagens recuperados – GRI EN27
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214

2.408

2010

2011
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2.055

10.520

2010

2011

O Programa de Coleta de Lixo
Eletrônico foi implementando
em todas as nossas lojas

1.928

22.478

2010

2011

O programa de coleta de eletrônicos foi implementado em agosto
de 2010, quando recuperamos um total de 4.197 produtos. Em 2011,
o volume subiu para 35.406.

Juntos pelo
meio ambiente
Peso total de resíduos, por tipo e método
de disposição – GRI EN22
Resíduos perigosos (kg)

2010

2011

Quantidade de resíduos perigosos gerados
Lâmpadas

891

619

Reatores diversos

196

94

Eletrônicos

8

33

Lixo hospitalar*

59

53

1.154

799

Total

Método de disposição final – resíduos perigosos
Reciclagem

1.035

650

Incineração

59

53

Armazenamento no site

60

96

1.154

799

Total

*O lixo hospitalar é originado no ambulatório dos dois centros de
distribuição.

Resíduos não perigosos (kg)

2010

2011

Quantidade de resíduos não perigosos gerados
Papel e papelão

7.021.003

7.358.562

Alumínio

108

156

Plástico

41.096

33.040

6.816

21.833

2.783.635

3.373.527

Outros materiais (uniformes e
materiais com logo e promocionais)

402

2.898

Outros materiais (sucata eletrônica,
madeira e outros)

21.875

22.785

Lixo orgânico

3.687.440

4.792.876

Total

13.562.375

15.605.677

Sucata metálica
Óleo vegetal

Método de disposição final – resíduos não perigosos
Reciclagem

9.874.935

10.812.801

Aterro

3.687.440

4.792.876

Total

13.562.375

15.605.677

Dados quantitativos contemplam apenas os centros de distribuição (CDT e
CDR) e o escritório central. Não foram considerados os resíduos descartados
pelas lojas. Para as lojas, prevemos a implantação do Plano de Gerenciamento
de Resíduos, contemplando todas as unidades.
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Gestão de resíduos
A coleta seletiva se mantém como
uma prática incorporada à nossa
rotina. O escritório central, os três
centros de distribuição e 40 de nossas
lojas dispõem de um sistema de
destinação adequada para cada tipo de
resíduo, o que garante sua reciclagem
ou reutilização. O programa exige
uma forte integração com alguns de
nossos fornecedores, como a empresa
responsável pela terceirização de
serviços de limpeza. Continuamos em
busca de solução para as localidades
em que estamos instalados e que não
oferecem o serviço de coleta de lixo
reciclável. GRI Forma de Gestão (categoria
ambiental – aspecto produtos e serviços)

Outras medidas que adotamos incluem a
substituição do papel branco pelo papel
reciclado, o uso de material reciclado
na fabricação dos cabides das lojas e a
distribuição, entre nossos associados da
sede, de canecas como opção para os
copos plásticos descartáveis. GRI EN22
Em 2011, realizamos um projeto piloto
de gestão de resíduos em uma obra de
reforma de loja. O objetivo principal foi
adotar e implantar nas obras da C&A
a filosofia de controle ambiental e de
sustentabilidade. Os resultados obtidos
destacam a correta destinação dos
resíduos gerados durante a reforma.
Somente nesse caso, foram destinados
corretamente 6 toneladas de metais,
1,4 tonelada de papelão, 400 quilos
de plástico e 15 m³ de madeiras
(aproximadamente 11 toneladas).
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Gestão de impacto
de produtos

Operação
mais eficiente

Um dos grupos de trabalho ligados
ao Comitê de Sustentabilidade tem
trabalhado e realizado pesquisas para
identificar outras opções de embalagens
para oferecer a nossas clientes.

Inaugurada em 2009, em Porto
Alegre, nossa primeira loja verde
funcionou como uma base de testes
para replicarmos o modelo às novas
lojas e a reformas. Entre as ações de
ecoeficiência testadas e replicadas estão
a economia expressiva do consumo de
energia elétrica e água e a gestão do
lixo e de resíduos de obra. Uma nova
experiência foi colocada em prática
com a inauguração do novo centro de
distribuição (CD), no estado de São Paulo.

De grande uso nas nossas operações,
os cabides têm recebido atenção
especial. Atualmente, 40% do volume
total da matéria-prima utilizada neles
é proveniente de reciclagem. Por ano,
cerca de 70% do total de cabides usados
em nossas lojas é reutilizado. O papel
utilizado nas bobinas dos caixas tem
certificação FSC e é reciclável. GRI EN1

Materiais usados, por peso ou volume (unidades) – GRI EN1
Materiais (unidades/milhares)

2009

2010

2011

Materiais de fontes não renováveis

48.488

62.304

52.763

Sacolas oxibiodegradáveis

47.073

59.125

51.089

1.415

2.709

1.324

0

470

350

Materiais de fontes renováveis

36.387

40.512

33.229

Caixas de presente de papel reciclado

13.952

16.307

12.976

Papel reciclado

21.350

23.290

19.485

Ecobag

126

236

17

Bobinas

959

679

752

Cabides

Ecobag Rafia

A evolução dos números está relacionada à abertura de novas lojas (inaugurações) e ao aumento na
demanda (vendas).
Os dados referem-se ao escritório central, aos centros de distribuição e às lojas.

O novo CD conquistou a certificação da
norma Leed (Leadership in Energy and
Environmental Design), que assegura o
uso de processos e materiais sustentáveis
na construção civil. O terreno em que
foi construído recebeu preparação para
garantir as condições de baixo impacto
para o prédio. Utiliza blocos intertravados
nas áreas de circulação de veículos e
pedestres e cobertura em pintura com alto
albedo, o que reduz os efeitos de “ilha de
calor” e permite maior infiltração de água
no solo, que é coberto por vegetação.
O sistema de abastecimento de água
segue princípios de uso racional,
como efluente tratado utilizado para
abastecer bacias e mictórios, caixa
acoplada com sistema de descarga de
duplo fluxo e torneiras de baixa vazão
com arejadores de jato e temporizadores
com fechamento automático.

Energia

Economia

Nossas novas lojas
consomem menos
energia elétrica e água

Nas áreas de operação, intensificamos
as medidas de eficiência de energia
elétrica, como a automação dos controles
de lâmpadas e de aparelhos de ar
condicionado. A área de manutenção
recebe treinamento constante sobre
eficiência energética. As novas lojas
da C&A, abertas após 2010, são 10,5%
mais eficientes no uso da energia.
Enquanto as lojas anteriores a 2010
têm consumo unitário de 325 kWh/
ano (por m² de área de vendas), nas
lojas novas o consumo é de 291 kWh/
ano (por/m² de área de vendas).
Desde 2010, novas medidas foram
adotadas para racionalizar o consumo
de energia. Todas as lojas receberam
termostatos para monitoramento
remoto da temperatura, e um
controlador programado liga e desliga
automaticamente o ar-condicionado e a
iluminação, de acordo com o horário de
funcionamento das lojas e do escritório
central. Até o final de 2011, mais de
90% das lojas possuíam sistema de
ar-condicionado mais eficiente que,
além de consumir menos energia, não
utiliza água para refrigeração do ar.

O sistema de acompanhamento mensal
do consumo das lojas permite alertar as
unidades que ultrapassem o planejado.
Temos timers instalados nas luminárias
das lojas de rua, programados para
acenderem somente à noite. Até o fim
de 2009, 25% das lojas contavam com as
novas lâmpadas, que reduz o consumo de
energia na iluminação em 8%. Em 2011,
o número passou para 50% das lojas.
GRI Forma de Gestão (categoria ambiental
– aspecto energia) GRI EN4, GRI EN5

A expectativa é reduzir em 10% o
consumo absoluto de energia em
nossas lojas entre 2010 e 2015. As
ações de redução constituem um
processo constante de atualização,
desenvolvimento de novos projetos
e busca por maior eficiência.
Em 2011, passamos a comprar energia
diretamente no mercado livre, de
pequenas centrais hidroelétricas e
usinas de biomassa. O volume adquirido
representou 4,3% do total consumido
nas lojas, no escritório central e nos
centros de distribuição. A principal
vantagem dessa modalidade de
compra é a garantia de que a energia é
proveniente de uma fonte renovável.

Nossa primeira Loja Eco, em Porto
Alegre (RS), é referência em ações
ecoeficientes, que são replicadas
em outras unidades

Juntos pelo
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Água

Consumo de energia direta (GJ) – GRI EN3
Energia direta (GJ)

2010

2011

Diesel (frota própria
e geradores)*

17.051

19.728

GLP (centros
de distribuição e
escritório central)

1.850

1.783

18.901

21.511

6.467

6.440

Subtotal (R)

6.467

6.440

Total (NR+R)

25.368

27.951

Não renováveis

Subtotal (NR)

Renováveis

Biodiesel**

*Até o ano de 2009, não possuíamos um levantamento e histórico do
consumo de diesel pelos nossos geradores de energia.
**Biodiesel é um combustível renovável derivado de óleos vegetais, como
girassol, mamona, soja, babaçu e demais oleaginosas, ou de gorduras
animais, usado em motores a diesel, em qualquer concentração de mistura
com o diesel. Em 2006, antecipamos a utilização do B2 (concentração de 2%
de biodiesel) em 100% da nossa frota própria.
Em 2010, quando se tornou regulamentação no mercado, já estávamos em
conformidade com a exigência. Em 2010, nossa frota passou a utilizar o B5
(concentração de 5% de biodiesel).

Consumo de energia indireta por fonte (GJ)
– GRI EN4
Energia indireta (GJ)

2010

2011

Energia intermediária comprada e consumida por fontes
Não renováveis
Energia elétrica

53.620

56.061

53.620

56.061

(10,7%)

(10,2%)

447.504

491.691

447.504

491.691

(89,3%)

(89,8%)

501.124

547.752

Outras fontes
Renováveis
Energia elétrica
Total de energia indireta usada

A classificação entre energias renováveis e não renováveis foi feita com base
na Matriz Energética de Eletricidade brasileira, pois nossas lojas têm energia
fornecida pela concessionária local.
O aumento no consumo absoluto de energia refere-se à expansão das lojas.

Em nossas operações, adotamos várias
medidas para racionalizar o consumo
de água. Concluímos a instalação, em
todas as nossas lojas, de arejadores
nas torneiras, o que reduz em até 80%
o consumo nesses pontos. Na maioria
das reformas, trocamos os sistemas de
descarga das bacias sanitárias e adotamos
o sistema de caixas acopladas, com
redução de 50% na água consumida.
Também monitoramos o consumo de
água das lojas todos os meses. Ao fim
de 2009, possuíamos 177 lojas; em
2010, eram 188. Em dezembro de 2011
alcançamos 210 lojas, um escritório
central e três centros de distribuição (um
deles iniciou a operação ao longo de
2011). Mesmo assim, tivemos redução
de 3,3% no consumo de água em 2010,
em relação a 2009. GRI Forma de gestão
(categoria ambiental – aspecto água)

Em duas lojas no Rio de Janeiro – uma no
Centro, em 2008, e outra em Bonsucesso,
em 2009 –, pudemos implementar o
sistema de captação de água das chuvas.
A água captada nos telhados é utilizada
nos vasos sanitários, na limpeza das
calçadas e na rega de plantas. Em 2011,
implementamos esse sistema em mais
uma unidade no Rio de Janeiro, com
aproveitamento de aproximadamente
56 m³ de água das chuvas. Deixar: A
partir de 2012, será medido o volume de
aproveitamento do sistema, estimando-se
a economia. O efluente gerado por lojas,
escritório central e centros de distribuição
possui as mesmas características do
esgoto doméstico. Na maioria das
unidades, a água é fornecida pela
concessionária local e a coleta do efluente
é feita pela própria concessionária para o
sistema de esgotamento municipal, com
exceção do novo Centro de Distribuição
Raposo Tavares, onde o condomínio em
que está instalado, no bairro do Butantã,
possui um sistema próprio de coleta
e tratamento dos efluentes. GRI EN8

Total de retirada de água, por fonte (m3) – GRI EN8
Retirada de agua (m³)

2009*

2010*

2011

Água de chuva

0

0

56**

Abastecimento municipal ou outros

0

281.761

303.906

Outras fontes***

291.662

0

0

Total

291.662

281.761

303.962

*Não há dados do reaproveitamento alcançado nos anos de 2009 e 2010.
**Reaproveitamento de água das chuvas em bacias sanitárias referente à loja de Nilópolis (RJ), a partir
de setembro de 2011.
*** Em 2009, não foi detalhada a fonte de retirada de água. Por isso, declaramos os dados como outras
fontes.

Impacto sobre o
aquecimento global
Demos continuidade, nos últimos
dois anos, ao inventário de emissões
dos gases emitidos por processos de
transporte de produtos, viagens de
funcionários e consumo de energia.
Buscando a melhoria de processos no
transporte, duas ações foram realizadas
em 2010. Uma delas foi o incentivo ao
frete retorno, iniciativa que colaborou
para reduzirmos a emissão de CO2. Outra
ação foi a otimização da ocupação do
baú dos veículos que transportam as
mercadorias. Em 2009, contratamos
uma consultoria para realizar um estudo
sobre o total de peças carregadas versus
a disponibilidade cúbica dos veículos.
Desde então, pudemos desenvolver
ações que aumentaram a quantidade de
peças transportadas, o que nos permitiu
deixar de realizar viagens adicionais,
que representariam mais emissões.
O controle de ações preventivas e
corretivas é verificado por auditorias
externas. Com isso, conseguimos
reduzir a emissão de CO2 em 2010 e
2011 (veja mais na tabela da pág. 74).
GRI Forma de Gestão (categoria ambiental
– aspecto emissões, efluentes e resíduos

Outra medida implantada para controle
de emissões é a substituição do diesel
pelo biodiesel na frota, realizada desde
2006. Atualmente, 100% da frota própria
e terceirizada utiliza biodiesel. Para os

nossos fornecedores de transporte,
adotamos o uso do opacímetro,
aparelho que mede a qualidade da
fumaça emitida pelos caminhões. A
medição é realizada em nossos centros
de distribuição e visa controlar se
a emissão de gases poluentes está
dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação vigente. GRI Forma de Gestão
(categoria ambiental – aspecto emissões,
efluentes e resíduos) GRI EN18, GRI EN26

As emissões decorrentes do consumo
de energia elétrica foram maiores em
2010, por conta do aumento da geração
por termelétricas no final desse ano. Em
2011, a participação de termelétricas na
matriz nacional foi menor, estabilizando
as emissões em valores próximos aos
de 2009. Em 2010 e 2011, o transporte
marítimo passou a ser a principal fonte
de emissão de gases de efeito estufa,
em função do maior volume de produtos
transportados por esse modal.
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. GRI EN16, GRI EN17

Fachada e estocagem do nosso
novo centro de distribuição
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80%

foi a redução de consumo
de água nas lojas após a
instalação de arejadores
nas torneiras

Iniciativas para reduzir as emissões de GEE e as reduções
obtidas (toneladas de CO2 equivalenteS) – EN18
Reduções de emissões

2009

2010

2011

Peças transportadas (t)

53.620

65.079

66.352

Emissões (tCO2e)

10.867

11.623

11.050

0,20

0,18

0,17

–

1.688

2.521

Índice (tCO2e/t de peças transportadas)
Gases de efeito estufa não emitidos (tCO2e)

Para que se possa comparar a evolução da C&A na emissão de gases de efeito estufa (GEE) nos próximos
anos, criamos o índice de emissão de gases de efeito estufa, calculado a partir do total de GEE (tCO2e)
emitido em função do “peso” transportado por rodovias (toneladas) nos anos de 2009, 2010 e 2011.
Em virtude de uma melhor ocupação dos baús dos veículos que fazem o transporte das peças da C&A,
pode-se observar que houve redução das emissões de GEE decorrentes do transporte rodoviário.
A evolução de nosso índice (tCO2e/t de peças transportadas) nesses três anos indica que a frota
rodoviária passou a emitir menos gases de efeito estufa para cada tonelada transportada.
A partir do índice, calculamos qual seria a emissão hipotética de GEE caso a organização não houvesse
implantado o projeto de melhor ocupação do baú. Para o cálculo, consideramos que o índice em 2010 e
2011 fosse igual ao índice em 2009, ou seja, criamos um cenário em que nenhuma ação de melhoria foi
implantada e no qual não houve piora na ocupação dos baús. Para o cálculo, consideramos a carga real
transportada pela C&A nos últimos três anos.
Subtraindo a emissão de GEE hipotética da real (publicada em 2012 no Relatório de Emissões de Gases
de Efeito Estufa), observamos uma redução de 1.688,50 tCO2e em 2010 e de 2.521,59 tCO2e em 2011 por
conta da melhor ocupação dos baús. GRI Forma de Gestão (categoria ambiental – aspectos transportes e
emissões, efluentes e resíduos)

Total de outras emissões diretas e indiretas de GEE, por peso –
Toneladas de CO2 equivalentes – GRI EN16, GRI EN17

Interior do novo centro
de distribuição
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Outras emissões (tCO2e)

2009

2010

2011

Transporte rodoviário – próprio e terceiros (1)

10.867

–

–

Transporte rodoviário – próprio (1)

–

1.871

1.340

Transporte rodoviário – terceiros (3)

–

9.752

9.711

Energia elétrica (2)

3.035

6.983

3.870

Transporte marítimo (3)

2.985

47.410

33.879

Viagens aéreas (3)

1.824

2.586

2.809

Emissões de GEE

18.711

68.602

51.609

Escopo 1(1) / Escopo 2(2) / Escopo 3(3)
Para calcular as emissões decorrentes do transporte rodoviário em 2009, utilizamos a metodologia do Defra
(Department for Environment, Food and Rural Affairs), órgão ambiental britânico, do Reino Unido), pois
a informação disponível sobre o ano não atendia à metodologia do Programa Brasileiro do GHG Protocol,
utilizado para o cálculo dos anos 2010 e 2011. Os cálculos referentes aos anos de 2010 e 2011 foram
baseados no consumo de combustível da frota própria e na estimativa de consumo pela frota de terceiros.
Para esta estimativa, foram consideradas a distância percorrida e a média de eficiência dos caminhões.
O cálculo da emissão de energia elétrica foi feito em função do fator de emissão de CO2 pela rede
elétrica, servindo à unidade operacional (tCO2/GWh-1), que foi calculado e publicado pela Comissão
Interministerial para Mudanças Globais do Clima.
Para viagens aéreas e transporte marítimo, utilizamos a metodologia do Defra.

Para ler nosso

relatório
O nosso segundo Relatório bianual de
sustentabilidade cobriu o período de
1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro
de 2011 e reúne informações de todas as
nossas operações no Brasil. Nesta edição,
o processo de relato foi coordenado pela
área de Sustentabilidade, e a coleta dos
dados aconteceu em 2011. A apuração
envolveu todas as áreas da companhia.
A atual publicação traz avanços na
estrutura, no conteúdo e na abordagem.
Consideramos ter alcançado o nível B
de aplicação das diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), versão GRI 3.1.
Reportamos 61 indicadores, sendo 29
essenciais, 16 adicionais e 17 específicos
do setor de vestuário. Na abordagem do
tema cadeia de fornecimento, optamos
por incorporar também os indicadores
específicos do setor de vestuário
desenvolvidos pela GRI para aprofundar
a avaliação das ações que adotamos
com nossos parceiros. Não foi realizada
a verificação externa (auditoria) para os
indicadores GRI apresentados, mas a
checagem do órgão GRI (GRI Check).
As informações coletadas para o relato
compreendem as operações localizadas
no Brasil – lojas, centros de distribuição
e escritório central. Foram incluídos os
dados referentes às 34 lojas abertas
entre 2010 e 2011 e o novo centro de
distribuição, no estado de São Paulo.
Para estabelecer nossa evolução nas
questões de sustentabilidade, contamos
com uma sequência de mecanismos de
avaliação. Em 2011, a primeira etapa teve a
realização de entrevistas com os executivos
da companhia para identificar os temas
de maior importância para o nosso
negócio. Em paralelo, foram realizadas
pesquisas de benchmarking nacional e
internacional, para verificar as questões
mais presentes na agenda de ações do

setor de varejo. Em complemento, fizemos
uma análise dos estudos de organizações
da sociedade civil para identificar as
questões apontadas como prioritárias
pela sociedade e pelos especialistas.
Na segunda fase, organizamos o Painel
de Stakeholders, com o intuito de
ouvi-los sobre a lista prévia de temas
resultantes da primeira fase. Formados
por representantes de clientes,
fornecedores e associados (público
interno) e por especialistas em temas de
sustentabilidade, os quatro encontros
abordaram a percepção e as expectativas
desses públicos em relação à C&A. Como
resultado, eles nos apontaram quais
os temas prioritários para as nossas
atividades. Os temas selecionados deram
origem à matriz de materialidade.

O aprendizado proporcionado por
esse processo e a definição da
matriz de materialidade nortearam
a elaboração do Relatório de
Sustentabilidade 2010-2011 da C&A.
Os detalhes sobre a construção de
materialidade e o engajamento de
stakeholders estão no capítulo Estratégia,
negócios e desenvolvimento sustentável.
Para obter mais informações sobre as
práticas de sustentabilidade da C&A, tirar
dúvidas ou enviar sugestões, entre em
contato pelo endereço sustentabilidade@
cea.com.br. GRI 3.1, GRI 3.2, GRI 3.4,
GRI 3.5, GRI 3.6, GRI 3.7, GRI 3.8

Sobre o
relatório

75

76
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Índice Remissivo

GRI

O Relatório de Sustentabilidade da C&A atende aos
requisitos para o nível B de aplicação GRI (3.1), de acordo
com os parâmetros ressaltados na tabela a seguir:

Não exigido
Forma de gestão
da G3

Indicadores de
desempenho da
G3 & indicadores
de desempenho
do Suplemento
Setorial

Responder a um mínimo
de dez indicadores de
desempenho, incluindo
pelo menos um de cada
uma das seguintes áreas:
social, econômica e
ambiental

B

B+

Responder a todos os
critérios elencados para o
nível C+:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13,
4.16 a 4.17
Informações sobre a
forma de gestão para
cada categoria de
indicador
Responder a um mínimo
de 20 indicadores de
desempenho, incluindo
pelo menos um de cada
uma das seguintes áreas:
econômica, ambiental,
direitos humanos, práticas
trabalhistas, sociedade
e responsabilidade pelo
produto

A

A+

O mesmo exigido para o
nível B

Forma de gestão
divulgada para cada
categoria de indicador

Responder a cada
indicador essencial da
G3 e do Suplemento
Setorial* com a devida
consideração ao princípio
da materialidade, de uma
das seguintes formas: (a)
respondendo ao indicador
ou (b) explicando o
motivo da omissão

Com Verificação Externa

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15

Com Verificação Externa

Conteúdo do Relatório

Perfil da G3

C+

Com Verificação Externa

C

Legenda:
Indicador integralmente respondido
Indicador parcialmente respondido

Índice
Remissivo GRI

77

Informações de Perfil
Estratégia e Análise
Indicador

Descrição

Reportado Página

1.1

Mensagem da Presidência

3, 4 e 5

1.2

Descrição dos principais impactos,
riscos e oportunidades

3, 4 e 5

Perfil Organizacional
Indicador

Descrição

Reportado Página

2.1

Nome da organização

2

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços

6

2.3

Estrutura operacional da organização

6

2.4

Localização da sede da organização

9

2.5

Países em que a organização
opera e em que suas principais
operações estão localizadas

6

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

6

2.7

Mercados atendidos

6

2.8

Porte da organização

Empresa de grande porte

2.9

Principais mudanças durante o
período coberto pelo relatório

6

2.10

Prêmios recebidos no período
coberto pelo relatório

8 e 62

Parâmetros para o Relatório
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Indicador

Descrição

Reportado Página

3.1

Período coberto pelo relatório para
as informações apresentadas

75

3.2

Data do relatório anterior mais recente

75

3.3

Ciclo de emissão de relatórios

Bienal

3.4

Dados para contato em caso de perguntas
relativas ao relatório ou seu conteúdo

75

3.5

Processo para definição do
conteúdo do relatório

Não declaramos os dados financeiros
pelo fato de a C&A ser uma empresa
de capital fechado e por considerarmos
essas informações estratégicas.
As demonstrações financeiras são
checadas regularmente por auditoria
independente. Mais informações
estão nas páginas 21 e 75

3.6

Limite do relatório

75

3.7

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

75

3.8

Base para a elaboração do relatório

75

Técnicas de medição de dados
e as bases de cálculos

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

Reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores

Informações referentes a alterações
em relação ao relato dos anos
anteriores são acompanhadas das
novas informações nos respectivos
capítulos ou tabelas específicas

3.11

Mudanças significativas de escopo,
limite ou métodos de medição
aplicados no relatório

Durante os anos de 2010 e 2011 não
tivemos grandes mudanças referentes
ao porte e à estrutura da organização.
Houve aumento do número de
lojas, mas seguindo a estratégia de
crescimento definida pela organização

3.12

Tabela que identifica a localização
das informações no relatório

77 a 88

3.13

Política e prática atual relativa à busca
de verificação externa para o relatório

Este relatório não teve auditoria externa

3.9

3.10

Governança, Compromissos e Engajamento
Indicador

Descrição

Reportado Página

4.1

Estrutura de governança da
organização, incluindo comitês do
mais alto órgão de governança

22

4.2

Presidência do mais alto
órgão de governança

22

4.3

Membros independentes ou não executivos
do mais alto órgão de governança

Não há nenhum membro
independente ou não executivo no
mais alto órgão de governança

Índice
Remissivo GRI

79

Mecanismos para que acionistas e
empregados façam recomendações

24 e 25

4.5

Relação entre a remuneração e
o desempenho da organização
(incluindo social e ambiental)

Nossa estratégia de remuneração
fixa e variável para os membros
do mais alto órgão de governança
e demais executivos está alinhada
aos objetivos e metas determinados
tanto nos aspectos econômicos
quanto nos aspectos de engajamento
de colaboradores. Para os aspectos
de sustentabilidade, a definição de
metas está em desenvolvimento

4.6

Processos para assegurar que conflitos
de interesse sejam evitados

22 e 24

4.7

Qualificações dos membros do
mais alto órgão de governança

16 e 22

4.8

Declarações de missão e valores, códigos
de conduta e princípios internos relevantes

24

4.9

Responsabilidades pela implementação das
políticas econômicas, ambientais e sociais

22

4.10

Processos para a autoavaliação
do desempenho do mais alto
órgão de governança

48

4.11

Explicação de se e como a organização
aplica o princípio da precaução

24

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas
desenvolvidas externamente

25

4.13

Participação em associações e/ou
organismos nacionais/internacionais

25

4.14

Relação de grupos de stakeholders
engajados pela organização

26

4.15

Base para identificação e seleção de
stakeholders com os quais se engajar

17 e 26

4.16

Abordagens para o engajamento
dos stakeholders

26

4.17

Principais temas e preocupações levantados
por meio do engajamento dos stakeholders

38

4.4
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Informações sobre abordagem de gestão
Abordagem
de gestão

EC

EN

LA

HR

Aspectos

Página

Desempenho econômico

Confidencial

Presença no mercado

3, 4 e 5

Impactos econômicos indiretos

50

Materiais

O tema ainda está em evolução. Possuímos
iniciativas e programas voluntários, mas a
forma de gestão ainda está sendo consolidada

Energia

71

Água

72

Biodiversidade

–

Emissões, efluentes e resíduos

73 e 74

Produtos e serviços

69

Conformidade

–

Transporte

–

Geral

–

Emprego

Páginas 18 e 19 – Metas C&A 20102011: reestruturar a área de Gestão de
Pessoas para os próximos cinco anos

Relações entre os trabalhadores
e a Governança

Página 82 (LA4 e LA5)

Saúde e segurança no trabalho

52

Treinamento e educação

38 e 48

Diversidade e igualdade
de oportunidades

50

Processo de compra

32

Não discriminação

34

Liberdade de associação

Página 84 (HR5)

Trabalho infantil

30

Trabalho forçado/escravo

30

Práticas de segurança

47

Direitos indígenas

–

Comunidade

62

Corrupção

O tema ainda está em evolução. Possuímos
iniciativas e programas voluntários, mas a
forma de gestão ainda está sendo consolidada

Políticas públicas

–

Comportamento anticompetitivo

–

Conformidade

–

Saúde e segurança do cliente

57

Rotulagem de produtos e serviços

57

Comunicação e marketing

Página 86 (PR7)

Privacidade do cliente

57

Compliance

57

SO

PR

Reportado

Índice
Remissivo GRI

81

Indicadores de Desempenho
DESEMPENHO ECONÔMICO
Indicador

Descrição

Reportado

Página

Presença no mercado

EC5

Variação da proporção do
salário mais baixo comparado
ao salário-mínimo local

46

EC7

Contratação local

50

DESEMPENHO AMBIENTAL
Indicador

Descrição

Reportado

Página

Materiais

EN1

Materiais usados, por peso ou volume

70

EN3

Consumo de energia direta
discriminado por fonte
de energia primária

72

EN4

Consumo de energia indireta
discriminado por fonte primária

71 e 72

EN5

Energia economizada em virtude de
melhorias em conservação e eficiência

71

Total de água retirada por fonte

72 e 73

Energia

Água

EN8

Emissões, efluentes e resíduos

82
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EN16

Total de emissões diretas e indiretas
de gases de efeito estufa, por peso

73 e 74

EN17

Outras emissões indiretas relevantes
de gases de efeito estufa, por peso

73 e 74

EN18

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

73 e 74

EN22

Peso total de resíduos, por tipo
e métodos de disposição

69

Produtos e serviços

EN26

Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais

73

EN27

Percentual de produtos e embalagens
recuperados, por categoria de produto

68

AF19

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

58

83

Conformidade

EN28

Valor de multas e número total
de sanções resultantes de não
conformidade com leis

Não houve multas resultantes de
não conformidade com leis
e regulamentos ambientais

Total de investimento e gastos em
proteção ambiental, por tipo

Não possuímos ainda uma separação
em relação aos demais custos
operacionais, não sendo possível,
portanto, responder a este indicador

Geral

EN30

DESEMPENHO SOCIAL – LABORAIS
Indicador

Descrição

Reportado

Página

Emprego

LA1

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

40

LA2

Número total e taxa de
rotatividade de empregos, por
faixa etária, gênero e região

43

Comparação entre benefícios
a empregados de tempo
integral e temporários

Todos os benefícios são igualmente
concedidos a todos os associados. Exceção
apenas para o seguro de vida, concedido
para os cargos previstos em lei ou de
acordo com a convenção coletiva. Os
funcionários temporários contratados
por meio de agências de trabalho para
os eventos anuais nas lojas (Natal e Dia
das Mães, entre outros) não recebem
os benefícios oferecidos pela C&A

LA3

Relação entre os trabalhadores e a governança

LA4

LA5

Índice
Remissivo GRI

Percentual de empregados abrangidos
por acordo de negociação coletiva

Todos os associados são abrangidos
por acordos de negociação coletiva

Descrição de notificações
(prazos e procedimentos)

Não existe planejamento prévio da
transferência de atividades de uma loja
para outra. Em média, quatro semanas
é o prazo ideal para a comunicação. Em
2009, o prazo era de cinco semanas
e, em 2010, quatro. Em 2011, o prazo
foi maior (13 semanas) porque as
atividades foram transferidas para
uma loja que ainda seria inaugurada

Saúde e segurança no trabalho

LA6

Percentual dos empregados
representados em comitês
formais de segurança e saúde

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

Treinamento e educação

84
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LA10

Média de horas por
treinamento, por ano

48

LA11

Programas para gestão
de competências e
aprendizagem contínua

47

LA12

Percentual de empregados que
recebem análises de desempenho

48

Diversidade e igualdade de oportunidade

LA13

Composição da alta direção
e dos conselhos, e proporção
por grupos e gêneros

51 e 52

LA15

Retorno ao trabalho e taxas de
retenção após licença-maternidade/
paternidade, por gênero

49

AF9

Incidentes de não conformidade
com requerimentos legais ou
negociação coletiva sobre salários

Em 2009, 2010 e 2011, não foram
identificadas não conformidades com
as normas nas operações controladas
diretamente pela C&A. Todas as
fiscalizações são acompanhadas pela
empresa responsável pelo processamento
da folha de pagamento, que reporta para
o RH eventuais autuações ou notificações
de correção, por meio de planilha mensal

AF31

Iniciativas e programas para
responder, reduzir e prevenir
a ocorrência de distúrbios
osteomusculares

52

Ações para direcionar discriminações
de gênero e promover oportunidades
de avanço na carreira para as mulheres

As mulheres representam 72% dos
funcionários. Homens e mulheres
possuem as mesmas oportunidades.
Ressaltamos a existência do Código de
Ética e a possibilidade de os associados
denunciarem ao Comitê Executivo violações
a esse código, por meio do Canal Aberto

AF32

DIREITOS HUMANOS
Indicador

Descrição

Reportado

Página

Processo de compra

HR2

Percentual de empresas contratadas
submetidas a avaliações
referentes a direitos humanos

36

HR3

Horas de treinamento para
empregados em políticas e
procedimentos relativos a direitos
humanos, incluindo percentual
de empregados treinados

Não houve treinamentos referentes a
direitos humanos na organização

Não discriminação

HR4

Número total de casos de
discriminação e as medidas tomadas

A discriminação, seja ela de qualquer
forma, é totalmente contrária aos
princípios e valores defendidos pela
companhia. Todo o nosso trabalho é
voltado para garantir o respeito aos nossos
valores, em especial na atuação com
integridade, clareza, confiança e respeito
pelas pessoas. As queixas recebidas com
relação a discriminação são avaliadas pelo
Departamento Jurídico, pelo diretor de
RH e pelo diretor da área responsável.
Posteriormente, é feito um contato com o
reclamante para informar as atitudes que
serão tomadas e encerra-se o processo.
Em 2010, não temos a informação
disponível dos casos de descriminação.
Em 2011, foram 89 casos registrados,
sendo três de descriminação relacionados
a questões de gênero ou opção sexual
e 86 referentes a outras formas de
discriminação envolvendo stakeholders
internos e/ou externos nas operações

Liberdade de associação

HR5

Política de liberdade de associação
e o grau da sua aplicação

A C&A está instalada em grandes centros
com estrutura sindical já estabelecida.
Portanto, seguimos na íntegra a previsão
das convenções coletivas existentes. Na
ocasião de renovação dos documentos,
participamos das reuniões com os
sindicatos patronais. Caso as inaugurações
de lojas ocorram em cidades onde ainda
não estávamos presentes, cabe ao gerente
regional ou um gerente por ele designado
o contato com os sindicatos locais, para
aproximação. Quando solicitado pelos
sindicatos, disponibilizamos local para
entrega de informativos aos associados

Índice
Remissivo GRI

85

Trabalho infantil

HR6

Medidas tomadas para contribuir
para a abolição do trabalho infantil

33

Trabalho forçado/escravo

HR7

Medidas tomadas para contribuir para
a erradicação do trabalho forçado

33

Práticas de segurança

HR8

Percentual do pessoal de segurança
treinado em direitos humanos

47

Número de reclamações relacionadas
a direitos humanos arquivadas,
encaminhadas e resolvidas por meio
de mecanismos formais de reclamação

As queixas foram feitas por indivíduos
pertencentes a grupos minoritários e
registradas no Canal Aberto. As três
queixas encaminhadas em 2011 foram
analisadas e resolvidas no mesmo ano

Remediação

HR11

SOCIEDADE
Indicador

Descrição

Reportado

Página

Comunidade

SO1

Programas e práticas para
avaliar e gerir os impactos das
operações nas comunidades

60, 62 e 64

Políticas públicas

SO6

SO7

Políticas de contribuições
financeiras para partidos políticos,
políticos ou instituições

A C&A não colabora financeiramente
com políticos, partidos políticos e
instituições relacionadas no Brasil

Número de ações judiciais
por concorrência desleal

Durante 2010 e 2011, a C&A não
recebeu nenhuma notificação (judicial
ou extrajudicial) que tivesse por objeto
questões envolvendo concorrência
desleal, truste e/ou monopólio

Conformidade

86
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AF33

Prioridades que atendam às questões
enfrentadas por trabalhadores, seus
familiares e suas comunidade

60, 62, 64 e 65

AF34

Total de investimentos na
comunidade de trabalhadores,
discriminado por localização

62 e 63

RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO
Indicador

Descrição

Reportado

Página

Saúde e segurança do cliente

PR1

Avaliação de impactos na saúde
e segurança durante o ciclo de
vida de produtos e serviços

56

PR2

Não conformidades relacionadas
aos impactos causados por
produtos e serviços

56

Rotulagem de produtos e serviços

Tipo de informação sobre
produtos e serviços exigido 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.
Por esta ser uma exigência do Inmetro,
100% dos produtos têxteis seguem para
a loja com essa informação. A etiqueta
regulamentada é conferida no momento
da entrega do pedido pelo Controle
de Qualidade. A devolução por não
conformidade de etiqueta regulamentada
representa 0,5% do total de produtos
recebidos pela C&A.
A etiqueta deve informar composição,
CNPJ e instruções de manutenção da peça

PR4

Não conformidades relacionados à
rotulagem de produtos e serviços

O departamento jurídico atua de forma
reativa para os casos de não conformidade
com rotulagens, ou seja, quando há
autuações do Inmetro. Nesses casos,
avaliamos a notificação expedida, em
que consta a fundamentação utilizada
pelo órgão, para apurar se é ou não
procedente. Se for o caso, acionamos a
área de Compras, sugerindo a retirada
das mercadorias das lojas. Em 2010,
registramos 15 casos de não conformidade
com regulamentos, que resultaram em
multa ou penalidade. Em 2011, foram
19 casos. As quantidades representam
demandas que não necessariamente
foram originadas em 2010 e 2011, mas
sim que foram pagas nesses anos.
Por exemplo: um caso que foi pago
em 2010 teve origem em 2005

PR5

Práticas relacionadas à
satisfação do cliente, incluindo
resultados de pesquisas

58

PR3

Índice
Remissivo GRI

87

Comunicação e marketing

PR7

Casos de não conformidade
relacionados à comunicação
de produtos e serviços

Em 2010 e 2011, não ocorreram
casos com condenação definitiva
ou imposição de multa

PR8

Reclamações comprovadas relativas
a violação de privacidade de clientes

57

Cadeia de fornecimento

88
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AF1

Conteúdo e cobertura do
Código de Conduta

30, 31 e 58

AF2

Terceiros e funcionários engajados
na função de monitoramento da
conformidade ao Código de Conduta

30

AF3

Processo de auditoria da conformidade

32

AF4

Políticas e procedimentos para
receber, investigar e responder
a queixas e reclamações

25 e 59

AF6

Políticas para seleção, gestão e
recadastramento de fornecedores

32

AF7

Número e distribuição dos
locais de trabalho cobertos
pelo Código de Conduta

31

AF12

Incidências de utilização de
mão de obra infantil

O indicador AF12 foi reportado dentro
do indicador AF14, dizendo respeito à
cadeia de fornecimento. Dentro da C&A
não existe risco de ocorrência, conforme
mostram os indicadores HR6 e HR7

AF13

Incidentes de não conformidade
com normas em relação a
discriminação de gênero

33

AF14

Incidências de não conformidade
com o Código de Conduta

35

AF155

Análise de dados das auditorias
de conformidade com o código de
conduta na cadeia de fornecedores

36

AF16

Práticas de remediação das não
conformidades identificadas

32
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