
QUIZ ANIVERSÁRIO 
INSTITUTO C&A

Hoje, dia 5 de agosto, comemoramos 26 anos do Instituto C&A, e os 
nossos voluntários são os convidados de honra dessa festa! Preparamos 
um quiz para testar seus conhecimentos sobre a nossa história e a 
nossa atuação. Desafie os seus colegas nessa brincadeira e veja se 
vocês estão craques nas respostas.

QUEM SOMOS E EM QUE ACREDITAMOS?

POR ACREDITAR QUE A MODA PODE SER UMA FORÇA 
PARA O BEM, O INSTITUTO C&A ATUA EM QUAIS ÁREAS?

a. Somos um instituto empresarial que visa transformar a 
indústria da moda para que ela seja mais justa e sustentável.

a. Educação, sustentabilidade e combate ao trabalho escravo.

b. Acreditamos que a indústria da moda tem o poder e a 
capacidade de ser uma força para o bem comum.

b. Educação, incentivo ao algodão sustentável, melhores 
condições de trabalho, combate ao trabalho forçado e 
ao trabalho infantil, moda circular e fortalecimento de 
comunidades.

c. Todas as alternativas acima.

c. Combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil, 
voluntariado e sustentabilidade.

Resposta certa: letra c
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QUAL É A NOSSA RELAÇÃO COM A C&A FOUNDATION?

a. Somos instituições parceiras em alguns projetos nas áreas  
de sustentabilidade, moda e educação.

b. Em 2015, nós nos integramos à C&A Foundation e, desde 
então, atuamos como uma organização global que 
compartilha a mesma missão, a visão e as estratégias da 
fundação internacional para fazer da moda uma força para  
o bem comum.

c. A C&A Foundation apoia alguns projetos realizados pelo 
Instituto C&A que impactam a cadeia da moda no Brasil.

Resposta certa: letra b
QUAL É A NOSSA RELAÇÃO COM A C&A?

a. Somos um instituto empresarial e compartilhamos com a 
C&A a crença de que a moda pode ser uma força para o bem. 

b. Como uma das iniciativas da área de sustentabilidade da 
C&A, atuamos na transformação de toda a indústria da moda.

c. Nenhuma das alternativas.

Resposta certa: letra a

Aniversário Instituto C&A 
26 anos

3

4



A ÁREA DE FORTALECIMENTO DE COMUNIDADES É 

RESPONSÁVEL POR QUAIS PROGRAMAS E AÇÕES?

QUANDO O INSTITUTO C&A FOI FUNDADO NO BRASIL?

a. Programa Voluntariado.

a. 1991

b. Programa Voluntariado e Algodão Sustentável.

b. 1999

c. Programa Voluntariado, ações de ajuda humanitária 
e projetos com engajamento de funcionários para 
empoderamento das mulheres.

c. 1986

Resposta certa: letra c

Resposta certa: letra a
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E AÍ, ACERTOU 
TODAS AS 
RESPOSTAS?

Confira qual é o seu grau de conhecimento 
sobre o Instituto C&A:

PERGUNTAS CERTAS – CURIOSO

É um bom começo! O curioso é aquele que sempre teve interesse 
por causas humanitárias e ações de voluntariado, mas nunca 
soube direito o que fazer. Que tal conhecer alguns programas  
do Instituto C&A?
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PERGUNTAS CERTAS – EXPERT

Incríveeel!!!! Quando o assunto é Instituto C&A, não tem para 
ninguém! Não temos outras palavras para você além  
de “parabéns e obrigado”!
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PERGUNTAS CERTAS – O VOLUNTÁRIO

Sabe muuuito! Certamente, você está envolvido em alguma ação 
do Instituto C&A e está fazendo um excelente trabalho. Se você 
chegou até aqui e ainda não é voluntário, acredite, você TEM que 
fazer parte do nosso time!

3 4DE A

Gostou do teste? Compartilhe o seu resultado conosco na página do 
aniversário do Instituto C&A, lá no Portal dos Voluntários.  
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