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A Companhia
Somos uma subsidiária de uma multinacional com uma das marcas de moda mais fortes globalmente. Fundada em

1841, na Holanda, há 178 anos, a C&A vem definindo a maneira como as pessoas se expressam, escolhem e compram as
suas roupas. A C&A é uma das varejistas mais sólidas e pioneiras do setor de vestuário no mundo e está entre os líderes
deste mercado fornecendo moda acessível e de qualidade a milhões de clientes por ano na Europa, Brasil, México e China.
A C&A Brasil teve receita líquida que de R$5,2 bilhões no ano de 2018, o que nos coloca entre as líderes do varejo de moda
no Brasil.

Entramos no mercado brasileiro em 1976 com a nossa primeira loja no Shopping Center Ibirapuera em São Paulo.
Depois de um crescimento contínuo entre os anos de 1980 e 1990, a C&A Brasil expandiu rapidamente entre os anos de
2000 e 2014, alcançando abrangência nacional e consistentemente mantendo a força da nossa marca. Temos como
propósito oferecer produtos e experiências que possibilitem a expressão da essência de cada um, mostrando que a moda
conecta as pessoas com o mundo à sua volta.

Crescemos organicamente desde nossa primeira loja até as atuais 282 lojas, o que nos permitiu capturar os locais mais
importantes do País. A nossa rede de lojas é apoiada por três centros de distribuição, dois localizados em São Paulo e um
localizado no Rio de Janeiro.

Nós operamos de forma Omnichannel, suportados por nossa capacidade interna de criação de novas soluções digitais,
integrando a nossa rede de lojas físicas com a plataforma de e-commerce que começou suas operações no final de 2014.
Lançamos constantemente novas soluções digitais que possam se alavancar em nossa rede de lojas, bem como nossas lojas
possam se alavancar das iniciativas digitais. Alguns exemplos do universo de possibilidades da nossa rede incluem soluções
para enviar produtos comprados online a partir das nossas lojas (Ship from store) e retirar as compras online em nossas
lojas físicas (Clique & Retire).

Fortalecemos a fidelidade dos clientes com o nosso programa de relacionamento (C&A&VC) e através do app C&A
oferecemos vantagens aos nossos clientes mais ativos. Além das iniciativas já implementadas, nossa ambição digital nos
deixa em uma posição privilegiada para o desenvolvimento futuro de melhores experiências para ELA.

A nossa ambição digital se estende também para onde o cliente não vê, cumprindo um papel relevante em todas as
etapas da cadeia de valor. Em cada processo temos uma parte digital sendo aprimorada continuamente, e alguns exemplos
disso são: a nossa iniciativa de abastecimento por item (sku - storage keeping unit), por meio da qual buscamos melhor
alocação de produtos para as lojas e, consequentemente, a alavancagem das nossas vendas; a nossa integração com
fornecedores, que permite maior agilidade e flexibilidade em nossas compras, trazendo mais rapidamente produtos
conectados às últimas tendências do mercado; e o nosso programa de relacionamento (C&A&VC), que possibilita um
universo de uso de dados através de análises avançadas (advanced analytics) gerando maior assertividade no
desenvolvimento e alocação de produtos bem como na comunicação com os clientes.

Desenvolvemos internamente nossos produtos de vestuário e temos controle de toda a cadeia de valor. Trabalhamos
para que nossas coleções sejam as mais assertivas, seguindo as últimas tendências do mercado, e elaboramos internamente
o design dos nossos produtos. Fazemos as compras através de uma rede de fornecedores bem estabelecida e que
compartilha a nossa visão de sustentabilidade. Nossos centros de distribuição permitem a melhor otimização logística e
através do transporte de terceiros distribuímos nossos produtos. Nossas lojas (todas alugadas) junto com nosso canal online,
são os vendedores exclusivos de nossos produtos.

Também oferecemos aparelhos celulares e outros produtos (relógios e óculos), denominados Fashiontronics.
Aproximadamente 2% do espaço das lojas é dedicado para Fashiontronics, que representou, aproximadamente, 18% da
receita líquida de 2018. Ainda, através de uma parceria com o Banco Bradesco S.A. denominada Retail Financial Services
(RFS), oferecemos uma série de produtos e serviços financeiros, como emissão e administração do Cartão C&A, empréstimo
pessoal e seguros.

Damos importância a sustentabilidade e acreditamos que nossos clientes nos reconhecem por adotarmos as melhores
práticas. Somos pioneiros no monitoramento de fornecedores e subcontratados no Brasil. Desde 1996, contamos com um
Código de Conduta no Fornecimento de Mercadorias, cuja aceitação, em contrato, é obrigatória e válida em todo o mundo.
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Em 2006, criamos um sistema de auditoria em nossa rede de fornecimento, com o objetivo de coibir qualquer tipo de mão
de obra irregular e buscar a melhoria contínua das condições de trabalho e das questões ambientais na nossa cadeia de
fornecimento.

Nossos Valores
Somos apaixonados por ELA – buscamos exceder a expectativa dos clientes em todas as interações

Todos somos líderes e juntos somos mais fortes – pensamos e agimos de forma colaborativa, com espírito
de dono do negócio;

Atuamos com integridade, clareza, confiança e respeito às pessoas – no nosso dia-a-dia prezamos pelos
princípios morais e éticos;

Amamos inovar, empreender e aprender – o mundo está em constante evolução e assim deve ser a nossa
organização;

Somos felizes, nos divertimos e temos orgulho em pertencer – nosso jeito de fazer a coisas e de buscar
resultados.

Uma Breve Retrospectiva
Em 2015 e 2016, a economia brasileira sofreu uma severa recessão e a C&A Brasil reagiu a estas circunstâncias, focando

na rentabilidade e implementando um programa de transformação como uma plataforma para o crescimento futuro. A
Companhia mudou parte da sua equipe de liderança, se beneficiando de executivos comprometidos com o longo prazo e
que já estavam na Companhia há muitos anos. Também redefiniu sua estratégia e os seus processos comerciais, introduziu
um programa de redução de despesas e de aumento da rentabilidade do portfólio de lojas.

Em 2017, iniciamos um processo de remodelação do nosso portfólio de lojas para atuarem sob nosso conceito novo de
Customer Value Proposition (CVP), que visa entregar uma melhor experiência de compra para os nossos clientes. Nesse
conceito, pretendemos exibir adequadamente a estrutura de nossas coleções e destacar corretamente os produtos usando
novos equipamentos, mesas e iluminação.

Em 2018, um ano marcado por uma série de desafios associados à lenta recuperação da economia brasileira, vimos ao
longo dele a valorização do dólar frente ao real e as expectativas de crescimento sendo gradativamente reduzidas em meio
às incertezas com o futuro político e o cenário externo. Neste contexto, a Companhia manteve um intenso controle das
despesas operacionais, preservou a margem bruta da venda de mercadorias mesmo aumentando a participação de celulares,
e ainda continuou a aprimorar seus processos envolvendo o desenvolvimento de coleções e a integração com a cadeia de
fornecimento.

Também em 2018, a nossa gestão introduziu um novo modelo de operações de loja chamado de Experiência para ELA
como forma de alavancar o crescimento de vendas. O modelo é baseado na oferta de uma experiência de compras
aprimorada, principalmente, através do aumento da eficiência e velocidade de processos essenciais assim melhorando a
interação com os clientes e ajudando-os a encontrar o produto desejado. Ainda avançamos no universo Omnichannel,
lançando o nosso programa de relacionamento C&A&VC, iniciando a implantação do corredor infinito (Infinite Aisle) e
disponibilizando acesso Wi-Fi para os clientes em todas as nossas lojas.

Ao longo deste período, também avançamos na nossa infraestrutura de tecnologia, implantando novos equipamentos
e sistemas que fortalecem a nossa governança, planejamento e gestão de resultados, bem como permitem avançar na
fronteira digital e explorar o universo de advanced analytics. Dessa forma fomos capazes de incrementar nossos controles,
aumentar a produtividade de nossos processos, melhorar a nossa oferta de produtos e aprimorar o nosso processo de
decisão.
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 Ainda estão considerados nos planos da gestão para 2019, investimentos nos centros de distribuição e nos processos
logísticos (sku sorter e RFID) para otimizar a distribuição garantindo a entrega do produto correto, no momento correto e
na loja correta.

Como resultado do programa nós estabelecemos uma organização com mecanismos de governança e disciplina de
custos, capaz de inovar e entregar produtos e experiências que encantam nossos clientes a cada interação gerando
crescimento e valor para o acionista.

Visão do Futuro
Os avanços e melhorias em nossa plataforma nos deixam em uma posição privilegiada para o crescimento sustentável

para os próximos anos. Acreditamos que há amplo espaço de investimento em novas oportunidades de crescimento.

Pretendemos acelerar o nosso ritmo de aberturas de novas lojas, pois acreditamos que nosso plano para 2019 considera
apenas uma pequena fração do potencial de oportunidades de crescimento. Isto porque o mercado de vestuário ainda é
altamente fragmentado, com espaço para crescimento dos líderes do setor. A Companhia entende que possui a estrutura
necessária para o crescimento e que também necessita de investimentos adicionais nos próximos anos, particularmente em
logística, que permitirão sustentar não só a abertura das novas lojas, como também aprimorarão a distribuição e alocação
de produtos nas lojas existentes.

Também vemos diversas oportunidades para o fortalecimento do modelo de negócios. Faz parte do nosso plano o
aumento da quantidade de lojas reformadas para o modelo CVP e a implementação de novas ferramentas que suportem o
desenvolvimento de nossas coleções.

Além disto, faz parte do nosso plano a constante evolução da nossa ambição digital e da nossa estratégia Omnichannel.
Iniciamos um projeto de implantação da tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), que proporcionará redução nas
rupturas e maior eficiência no processo de inventário nas lojas. A implantação desta tecnologia ainda permitirá a ampliação
da modalidade Ship from Store implantada em janeiro de 2019 em 10 lojas. Buscamos também o melhor uso contínuo do
C&A&VC e das técnicas de advanced analytics explorando as possibilidades de interação com a nossa base de clientes
cadastrados e oferecendo uma experiência de compras aprimorada.
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Nossa Plataforma
Rede de Lojas

Em 30 de junho de 2019, a Companhia
operava 282 lojas com tamanho médio de
1.888m2 e área total de vendas de 532 mil
m2 aproximadamente. Sendo, 236
localizadas em shoppings e as outras 46 em
ruas comerciais.

Nos últimos três anos, o foco da
Companhia tem sido otimizar o desempenho
do seu portfólio, fechando as lojas de baixo
desempenho e convertendo outras lojas
para formatos mais rentáveis.

Em 2018, retomamos a expansão de
nosso portfólio com a abertura de 4 novas
lojas. A partir de 2019, pretendemos
acelerar o ritmo de expansão. No período de
seis meses findo em 30 de junho de 2019
abrimos 4 novas lojas, de um total de 11
novas lojas que planejamos abrir em 2019.
Adicionalmente, buscamos constantemente ampliar a área de vendas nas lojas em que o espaço físico é uma oportunidade
para crescimento das vendas.

Em 30 junho de 2019, o portfólio incluía 119 lojas no conceito CVP (42% do total de lojas) e 195 lojas com o programa
Experiência para ELA (69% do total de lojas). Os planos da gestão são de continuar a implementação do CVP em outras 35
lojas e do Experiência para ELA para mais lojas ainda no segundo semestre de 2019.

No último ano investimos, também, na melhoria da produtividade das lojas existentes, aprimorando o nível de serviço
e otimizando o tempo dos associados visando um maior foco no atendimento dos nossos clientes. Realizamos treinamentos
dos nossos associados, revisamos o processo de atendimento e adquirimos coletores (hand-held smart devices) que
permitem maior velocidade no processo de remarcação e de reposição de produtos nas áreas de venda além de uma melhor
visibilidade dos estoques. Também instalamos totens de atendimento que capturam o nível de satisfação de nossos clientes
e permitem que os gerentes tenham mecanismos mais robustos para fazer uma gestão mais focada na entrega de uma
experiência de compras aprimorada.

E-commerce
A Companhia tem presença online crescente, sendo que suas vendas através do e-commerce representaram

aproximadamente, 2% da venda de mercadorias de 2018.  No último ano lançamos o novo app C&A com novas
funcionalidades e serviços (recomendação de produtos, acesso por biometria, promoções exclusivas, etc.) para melhorar a
experiência dos nossos clientes, o que fez com que a participação do app C&A nas vendas do e-commerce fosse 12% em
2018 e seguindo tendência de crescente participação.

Seguimos avançando com a modalidade Clique & Retire, que permite que as compras no e-commerce sejam retiradas
nas lojas. Ao final de 2018, tal funcionalidade já abrangia todas as lojas e representou, aproximadamente, 18% da receita
operacional líquida do e-commerce. Esta modalidade é importante pois aumenta o fluxo nas lojas bem como o ticket médio
pois em 2018 aproximadamente 17% dos clientes fizeram novas compras quando da retirada dos produtos comprados
online.
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Em 2018, também internalizamos as atividades do centro de distribuição, mantendo operação e estoque dedicados no
centro de distribuição em São Paulo, de onde todo o país é atendido. Com isto passamos a ter Same Day Delivery para São
Paulo e para parte de sua região metropolitana. Além disto, a implantação da tecnologia RFID vai permitir a ampliação da
modalidade Ship from Store, implantada em janeiro de 2019, em 10 lojas, o que aumentará a velocidade de entrega dos
pedidos e reduzirá as nossas despesas com fretes e transportes.

Sustentabilidade
Na C&A, acreditamos que todos devem ser capazes de parecer e se sentir bem todos os dias. Também lutamos por

um planeta saudável e para que aqueles que fazem nossos produtos tenham uma boa qualidade de vida. Queremos que
nossos clientes confiem em nós para fazer a coisa certa, para que possam comprar nossos produtos sem precisar escolher
entre o que é sustentável e o que não é.

Para conseguir isso, fazemos da sustentabilidade parte integrante de como projetamos e adquirimos nossos produtos.
Nós nos concentramos em materiais sustentáveis - especialmente algodão, uma das nossas principais matérias-primas - e
asseguramos que nossos produtos sejam adquiridos e feitos de uma maneira que respeite as pessoas, o meio ambiente e
os animais.

Produtos Sustentáveis
Trabalhando com nossos fornecedores e parceiros nós buscamos, constantemente, utilizar matérias primas mais

sustentáveis, seguindo em direção a um futuro mais sustentável e circular, que promove um ciclo de uso, reutilização e
renovação do vestuário. Em 2018:

O uso de algodão sustentável alcançou 61% dos nossos produtos, um crescimento de 20 pontos percentuais em
comparação a 2017;

Lançamos duas coleções com certificação C2C (Cradle to Cradle), que é um reconhecimento da qualidade dos
produtos, com vários níveis e atributos, concedida pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute, uma
organização não-governamental; e

Ampliamos o programa de reciclagem, que passou a abranger 80 lojas, um aumento de 49 lojas em comparação
à 2017.

Rede de Fornecimento Sustentável
Nossos fornecedores e subcontratados possuem papel fundamental na nossa estratégia de sustentabilidade.

A C&A possui um sistema de auditoria em sua rede de fornecimento com o objetivo de coibir qualquer tipo de mão de
obra irregular e buscar a melhoria contínua das condições de trabalho e das questões ambientais na sua rede de
fornecimento. As auditorias são periódicas, sem agendamento prévio, e tem como foco verificar se as condições de trabalho
são adequadas e se a legislação trabalhista é respeitada. Em 2018, a participação de fornecedores com maior adoção de
práticas sustentáveis representou 78% do nosso negócio, um crescimento de 10 pontos percentuais em comparação a
2017.

Também ampliamos o programa de monitoramento da sustentabilidade da cadeia de nossos fornecedores, com 93%
dos nossos fornecedores testados e auditados em 2018. Ainda, trabalhando em parceria com nossos fornecedores, criamos
e divulgamos um guia de boas práticas e implementamos iniciativas que reduziram o despejo de resíduos orgânicos em
20%.
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Vidas mais Sustentáveis
A C&A se orgulha de ter um time de mais de 14 mil pessoas, de norte a sul do Brasil. Trabalhar na nossa Companhia

é fazer parte de um ambiente inovador e divertido, que estimula o desenvolvimento profissional em todas as etapas da
carreira. Somos uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Promovemos um ambiente profissional que acredita
no valor e na riqueza das diferenças.

Periodicamente, realizamos uma pesquisa de engajamento voluntária e anônima com todos os funcionários. Em 2018,
a avaliação “Employment Engagement” mostrou um índice de engajamento de 82% com a adesão de 96% dos associados,
demonstrando que estamos na direção correta.

Mantemos um programa de aprendizado, a Universidade C&A, como ferramenta de aprendizado e evolução
profissional. A Universidade, com mais de 187 cursos, foca na criação de uma cultura de aprendizado, desenvolvimento de
liderança, gestão de produtos e moda, execução de serviços além de outras habilidades técnicas.

Adicionalmente, como parte do programa de desenvolvimento, a C&A realiza anualmente a avaliação de desempenho dos
seus funcionários provendo feedback e implementando Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs).

Nossos Talentos
Acreditamos ter uma grande responsabilidade na relação com nossos profissionais. O engajamento dos nossos cerca

de 14 mil funcionários é alto, através da pesquisa “Great Place to Work” tivemos um índice de engajamento de 80% com
uma taxa de resposta de 82%.

Historicamente, valorizamos nossos talentos internos, com 35% dos nossos gerentes em áreas de negócios que fazem
parte do nosso core formados através de programas internos, o que inclui o nosso programa de trainee e estagiários, porta
de entrada importante para futuros líderes de nossa Companhia. Além disso, outros exemplos desta valorização incluem:  a
nossa Universidade C&A, que permite o fortalecimento da cultura e a criação de líderes internamente, através de mais de
200 cursos presenciais ou à distância; e a promoção à diversidade, com um comitê de dedicado e com foco em gênero,
orientação sexual e raça.

Desempenho Operacional
Adoção da Norma IFRS 16:

A Companhia implementou, a partir de 1º de janeiro de 2019, o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) - Operações de
Arrendamento Mercantil (IFRS 16). Houve alteração relevante na demonstrações contábeis da Companhia com a adoção do
IFRS 16, uma vez que a nova norma alterou o tratamento contábil anteriormente dado aos arrendamentos mercantis
operacionais. Como a aplicação da nova norma foi prospectiva, ou seja, não foi refletida nos períodos contábeis anteriores,
a comparabilidade de determinados saldos contábeis com os períodos anteriores foi afetada. Para maiores informações em
relação aos impactos contábeis com a adoção da nova norma contábil vide nota explicativa 4.21.1 das demonstrações
contábeis intermediárias relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019.

Crédito extemporâneo de PIS/COFINS:
Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do valor do ICMS

na base de cálculo do PIS/COFINS. Em 28 de fevereiro de 2019, o mandado de segurança impetrado pela Companhia que
buscava reconhecer seu direito de não incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS relativo ao período de janeiro
de 2002 a dezembro de 2014, teve seu trânsito em julgado, sem possibilidade de apelação, em linha com o que foi decidido
no leading case RE 574706, julgado pelo STF em sede de recurso repetitivo. Consoante, a Companhia reconheceu R$1.244,9
milhões como Crédito fiscal de PIS/COFINS em 31 de março de 2019, sendo R$658,7 milhões, relativos aos valores originais,
como outras receitas operacionais e R$586,3 milhões, relativos à atualização monetária e juros, como receitas financeiras.
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Maiores informações estão contidas na nota explicativa 10 das demonstrações contábeis intermediárias relativas ao período
de seis meses findo em 30 de junho de 2019.

Destaques do Período:

Receita líquida
No segundo trimestre de 2019 a receita líquida totalizou R$1.269,5 milhões, 2,3% maior que os R$1.241,3 milhões no

mesmo período de 2018. No critério “mesmas lojas”, houve aumento de 1,8% na comparação trimestral.

O segundo trimestre de 2019 se mostrou mais desafiador em função da lenta retomada do crescimento econômico e
das temperaturas médias do inverno mais elevadas que no ano anterior. A combinação destes fatores fez que o mercado

tivesse um comportamento mais
promocional assim intensificando a
concorrência. Contudo conseguimos
retomar o ritmo de crescimento de vendas
em junho em função da boa aceitação da
coleção e da entrega de uma experiência de
compras aprimorada. Também contribuiu
para o resultado o crescimento das vendas
do e-commerce.

No primeiro semestre de 2019, a
receita líquida totalizou R$2.310,7 milhões,
2,9% maior que os R$2.244,6 milhões no
mesmo período de 2018. No critério
“mesmas lojas”, houve aumento de 2,8% na
comparação semestral.

Resultados Consolidados
(em R$ milhões) 2T19 2T18 Var. 1S19 1S18 Var.

Receita Líquida 1.269,5 1.241,3 2,3% 2.310,7 2.244,6 2,9%
Crescimento de Vendas em Mesmas
Lojas (%) 1,8% -0,3% - 2,8% 0,1% -

Lucro Bruto 620,0 624,2 -0,7% 1.121,2 1.095,8 2,3%

Margem Bruta (%) 48,8% 50,3% -1,5p.p. 48,5% 48,8% -0,3p.p.

Despesas e Receitas Operacionais (547,9) (517,0) 6,0% (438,3) (1.052,7) -58,4%
Despesas e Receitas Operacionais /
Receita Líquida -43,2% -41,7% -1,5p.p. -19,0% -46,9% 27,9p.p.

EBITDA Ajustado 135,1 169,7 -20,4% 171,5 167,2 2,6%

Margem EBITDA Ajustada (%) 10,6% 13,7% -3,0p.p. 7,4% 7,4% -0,0p.p.

Lucro Líquido 25,8 29,3 -11,9% 777,2 (30,5) -2648,2%

Lucro Líquido (%) 2,0% 2,4% -0,4p.p. 33,6% -1,4% 35,0p.p.
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Lucro bruto
O lucro bruto totalizou R$620,0 milhões

no segundo trimestre de 2019, 0,7% menor
que os R$624,2 milhões registrados no
mesmo período de 2018. A margem bruta
registrou queda de 1,5 pontos percentuais,
atingindo 48,8% no segundo trimestre de
2019 ante a 50,3% no mesmo período de
2018. Esta redução está associada à maior
participação de Fashiontronics (representado
principalmente pela venda de celulares), pelo
fim dos benefícios tributários da Lei do Bem,
e ao volume das remarcações para
manutenção de estoques saudáveis e para
adequação de preços ao comportamento
mais promocional do mercado.

No primeiro semestre de 2019, a margem
bruta foi 48,5%, 0,3 pontos percentuais
menor que a margem bruta do mesmo
período em 2018, refletindo os itens acima

Despesas e receitas operacionais
A despesas e receitas operacionais

totalizaram R$547,9 milhões no segundo
trimestre de 2019, 6,0% maior que os
R$517,0 milhões registrados no mesmo
período de 2018.

No primeiro semestre de 2019, as
despesas e receitas operacionais totalizaram
R$438,3 milhões, uma redução de 58,4% em
relação ao mesmo período de 2018.

As despesas com vendas no primeiro
semestre de 2019 foram de R$813,2 milhões
comparativamente a R$807,4 milhões no
mesmo período de 2018, representando um
aumento de 0,7%. Este aumento está
associado ao roll-out dos projetos de novo
conceito de loja e melhora na experiência de
compra.

As despesas gerais e administrativas no primeiro semestre de 2019 foram de R$264,5 milhões, 8,7% maior que os
R$243,3 milhões registrados no mesmo período de 2018. Este aumento é atribuído, substancialmente, às maiores despesas
com material/serviços de terceiros e depreciação e amortização refletindo os investimentos em tecnologia da informação e
em nossa ambição digital.

As outras receitas operacionais líquidas no primeiro semestre de 2019 foram de R$639,4 milhões comparativamente a
uma despesa de R$2,1 milhões no mesmo período de 2018, representando uma variação de R$641,5 milhões. Esta variação
é essencialmente atribuída ao reconhecimento do crédito fiscal em 31 de março de 2019 referente ao direito à exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
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Parceria de serviços financeiros
A receita da parceria de serviços

financeiros totalizou R$50,0 milhões no
segundo trimestre de 2019, 25,5% menor
que os R$67,1 milhões registrados no mesmo
período de 2018. Este resultado reflete a
menor taxa de juros e a uma política de
concessão de crédito mais rigorosa.

As vendas para clientes utilizando os
cartões C&A representaram 23,5% da receita
de vendas de mercadorias da Companhia no
primeiro semestre de 2019, uma diminuição
de 3,3 pontos percentuais em relação ao
primeiro semestre de 2018.

EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado no segundo trimestre

de 2019 foi de R$135,0 milhões, 20,4%
menor com relação ao mesmo período de
2018, representando uma margem EBITDA
Ajustada de 10,6%.

No primeiro semestre de 2019, EBITDA
Ajustado foi de R$171,5 milhões, R$4,3
milhões maior que o EBITDA Ajustado do
primeiro semestre de 2018 em função das
maiores receitas líquidas decorrentes do
melhor desempenho comercial

Investimentos
Seguindo o plano de expansão da Companhia, foram gastos R$ 25,6 milhões no primeiro semestre de 2019 com

investimentos na abertura de novas lojas, o que representa 16,2% do total de investimentos no período. A Companhia
ainda investiu R$ 73,3 milhões, ou 46,3% do total, na reforma de lojas para o novo conceito e na manutenção de lojas.

No primeiro semestre de 2019, a Companhia inaugurou 4 lojas, totalizando 282 unidades em operação e realizou a
reforma de 38 lojas para o novo conceito.
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Prêmios
Como resultado dos nossos esforços ao longo dos últimos anos, fomos reconhecidos por várias instituições

especializadas em avaliar as melhores companhias do mercado. Abaixo, listamos os principais prêmios recebidos nos anos
de 2017 e 2018:

Eco AMCHAM Award para 2 categorias
Época Negócios Reclame Aqui 2018 Award: C&A (online) 2º lugar na categoria “E-commerce - moda e
confecção”

Top of Women 2018

IBEVAR Ranking

Fashion Revolution Brasil

Fundação Getúlio Vargas – FGVCes

Ethical Corporation Responsible Business Awards 2017

Stop Slavery Award

Top of Mind Marcas Cariocas

Estadão Marcas Mais

Política de destinação de resultados
Durante o exercício de 2018 e o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, a Companhia não possuía uma

política de destinação de resultados formalizada, sendo a destinação dos resultados regida pelo Estatuto Social da
Companhia.

Sumário dos
Investimentos
(em R$ milhões)

1S19 1S18

Novas lojas 25,6 3,8

Reformas e manutenções 73,3 37,7

Centros de distribuição 9,1 2,4

TI e outros 50,2 45,6

Total dos Investimentos 158,2 89,5
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