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Retomada Operacional

Com foco na proteção de nossos diversos públicos: associados, clientes, fornecedores, realizamos a 
retomada seguindo protocolos de segurança que exigem uso de equipamento de segurança, 
mensuração de temperatura, disponibilidade de álcool gel, sinalização de distanciamento, entre outros

Associados de Lojas: orientação à cliente dos novos procedimentos operacionais 
como limite do numero de pessoas na loja, fechamento dos provadores

Associados dos Centros de Distribuição: atenção ao momento das refeições e 
interação com terceiros

Associados do Escritório: adoção do Home Office definitivamente pediu 
adaptação do escritório cuja volta será gradual a partir de setembro
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Posicionamento Estratégico

Ser a plataforma completa para 
nossa cliente se expressar por meio 

da moda oferecendo diferentes 
canais, formatos e conteúdo



Resultados e Evolução da Omnicanalidade
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30,6

139,6

2T19 2T20

Receita Líquida Omnicanal(1)

(R$ milhões)

+356,2%

% Receita Total
de Mercadorias

2,5% 50,1%

Rápida Evolução da Operação

Centro de Distribuição

Ship From Store

Central de Atendimento

• Aumento da capacidade com próprios e terceiros
• Adoção de Chatbot

• Squads focadas possibilitaram aumento para 109 
lojas ao fim do 2T20

• Otimização da operação em lojas hub
• Aprimoramento do algoritmo de distribuição de 

pedidos pra otimizar operação 

• Expansão da área do CD em mais de 50%
• Reforço do quadro para 3x o numero de pessoas

(1) Inclui ship from store, clique e retire drive thru e corredor infinito; 
(2) GMV (Gross Merchandise Value) do 1P+3P

GMV(2) de R$ 
189,2 milhões
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Digitalização da Cliente

337

939

2.554

Junho/19 Março/20

+657,9%

2,4

3,5

4,2

5,8

5,9

7,1

Junho/20

+172,0%

Player 2 - Tradicional

Player 3 - Online

Player 4 - Tradicional

Player 1 -Online

Número de usuários ativos mensais (MAUs)
(mil)

Número de instalações do APP (jan-jul/20)
(milhões)

Nosso pilar na estratégia de crescimento do omnicanal é o App por permitir mais 
possibilidades de diálogo com a cliente por meio de pushs e geolocalização

+ 7,5x 

Player 5 - Online

Fonte: AppAnnie
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❖ Fortalecimento do objetivo estratégico de ser uma plataforma de expressão de moda para cliente

❖ Expansão de portfolio em categorias complementares como casa, brinquedos, jóias, livros, pets, etc.

❖ + 360% em numero de sellers ativos vs Q1

❖ + 392% em GMV 3P vs Q1

❖ Ativação de formulário para captura de leads de sellers interessados massivamente

❖ Top marcas ativadas: Vivara, Valisere, Cia Maritima, entre outras

Lançamento do MarketPlace - Galeria C&A



Iniciativas Omnicanal

• lançamento viabilizou Clique e Retire durante fechamento de lojas
• cliente faz pedido online e agenda retirada no estacionamento do shopping
• 194 lojas com drive thru

• oferta completa para ganhar cada vez mais relevância
• aumento por meio das iniciativas de ship from store, Galeria C&A e corredor infinito

• programa de relacionamento com 11 milhões de membros, crescimento de cerca de 70% do 2T19
• campanhas com push notifications personalizados de alta conversão

• piloto venda direta via WhatsApp 
• Receptivo: disponibiliza C&A para cliente na jornada online
• Ativo: leva a C&A até clientes selecionadas pelo time de CRM com mensagens personalizadas

• em todas as lojas reabertas
• mobilização para fornecer equipamento e treinar os associados

Clique e Retire Drive Thru

Corredor Infinito

Vendas WhatsApp

C&A & VC

Sortimento
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Entregando moda e novidades para cliente
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0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 4,2% 5,9% 7,7% 9,4%
13,6%

26,6%

55,2%

65,7%
70,0% 70,5%

64,6%
71,5%

79,5%
86,5%

96,9% 99,7%

Reabertura e Evolução de Vendas
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% Lojas reabertas por semana    

# semana 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

% vendas(1)  

p/ semana 
de 2019 

5% 5% 9% 7% 9% 13% 22% 21% 25% 22% 32% 47% 57% 57% 53% 65% 81% 88% 92% 95%

(1) Considera vendas  totais de mercadorias das lojas físicas e canais online

abril maio junho

% Lojas reabertas

julho Agosto

Média do % Lojas 
Reabertas no 2T20 

23,6%

Reaberturas São 
Paulo e Rio de 

Janeiro

Vendas totais em 
níveis de 2019

Informações prévias e não auditadas



Entregas do Plano de Crescimento no 2T20
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Abertura de novas lojas
• 2 novas lojas abertas 
• Total de 288 lojas

Aumento da oferta de crédito 
• Com fechamento das lojas, foco em prover opções para pagamento de fatura
• Disponibilidade dos dados do cartão no App C&A

Implementação do novo conceito de lojas CVP(1)

• 7 lojas reformadas 
• Total de 182 lojas no conceito CVP

Modernização do modelo operacional de Supply Chain
• Foco na adequação do CD para novo patamar de operação omnicanal
• Finalização do processo de compra do segundo sorter
• Piloto RFID

Transformação Digital
• Piloto de venda via WhatsApp
• Piloto Self Check Out
• Criação do Comitê de Aceleração Digital

*(1) CVP – Customer Value Proposition



Receita Operacional Líquida 294,5 1.260,3 -76,6%

Vestuário 194,3 957,7 -79,7%

Fashiontronics 80,8 235,7 -65,7%

Same Store Sale -77,0% 1,8% -78,8p.p.

Same Store Sale - Vestuário -79,7% 1,0% -80,7p.p.

Same Store Sale - Fashiontronics -66,0% 5,4% -71,4p.p.

Serviços Financeiros - parceria Bradescard 15,9 61,0 -74,0%

Custo das Vendas (151,2) (640,2) -76,4%

Lucro Bruto Total 143,3 620,1 -76,9%

Margem Bruta 48,6% 49,2% -0,6p.p.

Margem Bruta de Vestuário 55,0% 52,9% 2,1p.p.

Margem Bruta de Fashiontronics 24,1% 24,4% -0,3p.p.

(Despesas) e Receitas Operacionais (406,4) (554,2) -26,7%

Vendas (294,2) (444,8) -33,9%

Gerais e Administrativas (112,2) (113,5) -1,1%

Resultado Financeiro (6,5) (21,8) R$15,3

EBITDA Ajustado (201,4) 135,0 -R$336,4

Margem EBITDA Ajustada -68,4% 10,7% -79,1p.p.

Lucro Líquido (Prejuízo) (181,6) 29,1 -R$210,7

Margem Líquida -61,6% 2,3% -63,9p.p.

R$ milhões 
2T20 

pro forma

2T19 

pro forma
△                    

pro forma

Destaques do trimestre – 2T20
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Parceria Serviços Financeiros

11(*) Perdas Líquidas das Recuperações anualizadas/carteira

Receita Líquida da Parceria  c/ Bradescard 15,9 61,0 -74,0% 84,1 116,3 -27,7%

Lucro Bruto de Serviços Financeiros 15,6 60,7 -74,2% 83,5 115,7 -27,8%

(-) Despesas de Serviços Financeiros - Vendas (33,4) (51,1) -34,7% (84,4) (100,8) -16,3%

(=) Resultado de Serviços Financeiros (17,8) 9,6 -R$27,4 (0,8) 14,8 -R$15,6

2T20 2T19 △ 6M20 6M19 △
Média Líquida de Contas a Receber (bilhões) 2,7 2,8 -3,6% 3,0 2,9 3,4%

% da Venda 19,9% 22,0% -2,1p.p. 20,6% 21,5% -0,9p.p.

Número de cartões novos (mil) 18,5 167,4 -88,9% 198,0 310,6 -36,3%

Número de cartões ativos (milhões) 3,4 5,4 -37,0% 4,0 5,5 -27,3%

Inadimplência* (%) 21,7% 8,3% 13,4p.p. 13,7% 8,0% 5,7p.p.

R$ milhões 2T20 △2T19 △ 6M20 6M19



14,1
7,1

33,7

14,4

18,2

21,7

8,4

2,1
45,3

74,4

-39,1%

Novas Lojas Reformas TI e Outros Centros de Distribuição

-75,0%

+19,2%

-57,3%

-49,6%

Variação

Investimentos
(R$ milhões)

25,6
14,6

73,3

28,8

50,2

31,2

9,1

4,2
78,8

158,2

-50,2%

-53,8%

-37,8%

-60,7%

-43,0%

Variação

2T19 2T20 6M19 6M20
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Movimentação Caixa 2T20
(R$ milhões) 

280,0 

1.259,0 

(172,1)

(43,9)

1.195,0 

Saldo inicial 1T20 Operacional Investimento Financeiro Saldo final 2T20

Consumo de caixa no 2T20
de ~R$72 milhões / mês

Captação total no 2T20 
de R$ 1,2 bilhão com 

prazo médio de 2,16 anos 
e custo médio (all in) de 

CDI + 2,35%

Posição ao fim 
do 2T20 de 

caixa líquido de 
R$53,8 milhões



Resultados

2T20 e 1S20

A v i s o l e g a l :

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados
operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da C&A Modas S.A. são meramente
projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas
expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e
dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio.

C o n t a t o s :

M i l t o n  L u c a t o  – C F O

R o b e r t a  N o r o n h a
R o b e r t a . N o r o n h a @ c e a . c o m . b r

C a r o l i n a  M a r t i n s
C a r o l i n a . m a r t i n s @ c e a . c o m . b r

mailto:Roberta.Noronha@cea.com.br

