
C&A: regândirea 
retailului și 
impulsionarea 
digitalizării
O poveste despre cum C&A a cucerit arena digitală 
prin maximizarea productivității, generarea creșterii 
și perfecționarea comerțului electronic.   
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C&A este un lanț belgian-german-olandez de 

magazine retail de îmbrăcăminte încadrat 

în categoria fast-fashion, care deține peste 

280 de magazine în Brazilia, începând din 

anul 1976. Compania a fost înființată de 

către înstăriții frați Brenninkmeyer, Clemens 

și August, în 1841, și a fost construită pe 

bazele unei afaceri cu textile de familie vechi 

de secole. Cu magazine pe 5 continente, 

C&A încorporează alte 11 sub-brand-uri și 

dispune de o gamă largă de colecții dedicate 

fiecărei faze și stări de spirit experimentate 

pe parcursul vieții, de la haine pentru 

bebeluși la costume de baie.

În cei peste 40 de ani de activitate, C&A 

Brazilia a devenit un punct de referință 

pentru brazilieni, reprezentând locul unde 

găsesc îmbrăcăminte și categorii conexe 

accesibile. În 2014, retailerul s-a implicat 

în proiectul de comerț electronic din 

necesitatea de a oferi afacerii de modă o 

dimensiune digitală și a ales VTEX în 

calitate de furnizor de platformă în acest 

sens. C&A a investit în sporirea prezenței 

sale digitale încă de atunci, rezultatele 

acestei activități fiind colectate din toate 

domeniile de activitate. 

Comerțul 
electronic retail 
în domeniul 
modei la cel mai 
înalt nivel



Soluție mobilă fiabilă

Astăzi, aplicația acoperă deja peste 50% din 

vânzările digitale ale C&A și este cea mai 

descărcată aplicație de modă din Brazilia.

Disponibilitate nesfârșită

Chiar și în contextul închiderii magazinelor 

fizice de pe întregul teritoriu al Braziliei din 

cauza pandemiei, maturitatea omnichannel a 

permis C&A să țină evidența tuturor vânzărilor 

sale de la distanță. 

Afacere rezistentă la criză

Deși multe companii au fost nevoite să facă 

reduceri de personal pe durata pandemiei, 

vânzările online ale C&A au crescut cu 350% 

între iulie și septembrie 2020.

Creștere susținută în timp

În cei 6 ani de experiență activă în comerțul 

electronic, C&A și-a mărit de 20 de ori veniturile 

din aria digitală.

Un marketplace puternic

Compania a crescut de la 100 la 300 de 

vânzători, din septembrie 2020 până în 

decembrie 2020. 

Rezultate
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Îmbarcarea în 
trendul digitalizării

Motivat de schimbarea profilului consumatorului, 

gigantul fast-fashion a decis în 2014 că o 

operațiune de comerț electroni era extrem 

de necesară pentru ca afacerea să crească. 

După doar un an de operare pe platforma VTEX 

Commerce, C&A Brazilia a vândut 50 milioane 

BRL prin intermediul platformei, demonstrând 

astfel că trecerea de la lumea fizică la cea 

digitală constituie calea corectă de urmat.

Atunci când a început proiectul de comerț 

electronic, liderii C&A nu se așteptau ca 

rezultatele să înceapă să crească atât de 

repede. Pentru a avansa și mai departe în 

arena digitală, pentru a accelera creșterea și 

pentru a extinde marketplace-ul fizic într-unul 

digital, retailerul de modă a angajat o echipă de 

profesioniști talentați în comerțul electronic, unii 

dintre aceștia având experiență anterioară cu 

platforma VTEX. Cele două companii lucrează 

împreună încă de atunci pentru a oferi cea mai 

bună experiență de cumpărături clienților C&A.

Cu toate acestea, la fel cum cu o mare putere 

vine o mare responsabilitate, creșterea rapidă 

și exponențială a generat provocări mai mari și 

mai dificile de rezolvat. Pe măsură ce afacerea 

online a crescut, C&A Brazilia a fost unul dintre 

primii comercianți retail care au încorporat cu 

succes până la 150.000 de SKU-uri de la diferiți 

vânzători într-un singur catalog, devenind astfel 

pionierul trendurilor de marketplace pe care le 

putem observa că prind contur în prezent.

“Pentru mine, VTEX se distinge pe 

piață prin scalabilitate și viteză 

în inovație. Comerțul electronic a 

transformat C&A și a amplificat 

accelerarea sa pe piața digitală. 

Acest fapt ne-a permis să 

avansăm. Două companii, 

împreună.

Fernando Guglielmetti, 

Director E-commerce C&A Brazilia



C&A: regândirea retailului și impulsionarea digitalizării 6

Ce caracteristici deține un 
marketplace de succes
Analizând arhitectura generală a retailerului, se 

pot remarca atât progresul, cât și complexitatea. 

Când C&A și-a creat pentru prima dată prezența 

în comerțul electronic, gestionarea inventarului 

a 10 brand-uri subsidiare s-a dovedit a fi destul 

de dificilă. Pin modul în care este structurată 

platforma VTEX Commerce, aceasta facilitează 

transformarea fiecărui sub-brand într-un 

vânzător și menținerea unui inventar diferit 

pentru fiecare, toate sub aceeași umbrelă. Odată 

cu marketplace-ul, gestionarea catalogului C&A a 

devenit mai simplă, mai ușoară și a dobândit noi 

capabilități. Spre exemplu, definirea regulilor în 

ceea ce privește categorii, brand-uri și produse 

pentru a corela automat SKU-urile cu produsele 

existente, asigură o monitorizare instantanee a 

tuturor articolelor disponibile.

Pentru a găzdui astfel de capabilități, se solicită, 

de obicei, costuri mari și este necesară multă 

muncă  pentru a actualiza și a scala sistemul 

de inventariere. Cu toate acestea, această 
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problemă este rezolvată în avans de platforma 

VTEX Commerce: există posibilitatea de a 

personaliza catalogul, de a-l împarți în clustere. 

de a-l extinde prin integrarea de noi vânzători și 

de a distribui produse în orice canal, fără costuri 

suplimentare. C&A și-a început activitatea de 

afaceri cu 150.000 de SKU-uri. Acum că există 

conturi diferite cu configurații independente, 

iar fiecare magazin este mai ușor de gestionat. 

Această arhitectură ingenioasă a permis C&A să 

inoveze conceptul de a avea diferite opțiuni de 

logistică și de plată, în cadrul aceluiași magazin.

Printre numeroasele câștiguri și venituri 

ale retailerului, se numără și deschiderea 

marketplace-ului său către vânzători externi. 

Odată intrat pe tărâmul marketplace-urilor, 

obiectivul C&A a fost să își depășească propriul 

catalog, să vândă mai mult decât modă și să 

își extindă oferta cu ajutorul unor vânzători 

și categorii noi. Creșterea de la 100 la 300 de 

vânzători în doar 4 luni a condus recent la o 

creștere extraordinară a sortimentului de 

produse, capacitățile marketplace-ului nativ 

VTEX fiind astfel valorificate. Acest lucru 

înseamnă mai puțin timp și bani cheltuiți 

pentru adăugarea de noi vânzători și SKU-uri 

cu instrumente pentru integrare, gestionare 

și potrivire a produselor. Incorporarea mai 

multor brand-uri înseamnă asigurarea unui mix 

de produse mai diversificat, susținerea mai 

adecvată a nevoilor clienților lor și creșterea 

cotei de piață.

Cunoscută și sub numele de Galeria C&A, 

marketplace-ul online este responsabil pentru 

o pondere considerabilă din vânzările C&A, în 

special în departamentul de electronice, sau 

fashion tronics, așa cum este numit. Compania 

a dorit să investească într-o operațiune care 

este eficientă din punct de vedere al costurilor 

și care asigură o creștere rapidă și considerăm 

astfel că marketplace-ul este viitorul comerțului 

electronic al C&A.
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Apasă, 
colectează, 
extinde

C&A a parcurs un drum lung de la primul său 

contact cu VTEX. Întreaga echipă de comerț 

electronic a lucrat foarte mult, mai ales în 

vremurile dificile, pentru a uni întreaga companie 

în noua eră digitală - indiferent de departament. 

În acest moment, fiecare magazin fizic este 

echipat cu un punct de preluare și o opțiune 

de livrare din magazin, iar casa este echipată 

cu o caracteristică de geolocalizare care 

verifică disponibilitatea produsului în cel mai 

apropiat depozit de clientul care plasează 

comanda. Aceste două categorii combinate 

formează nucleul operațiunii omnichannel 

și reprezintă 55% din vânzările C&A. După 

alocarea unor eforturi considerabile în procesul 

de transformare digitală, un lucru sigur este 

faptul că unul dintre punctele forte ale C&A este 

reprezentat de omnichannel.

În ceea ce privește sistemul de gestionare a 

depozitelor, există două modele în vigoare: 

operațiuni de îndeplinire la centrul de distribuție 

și la magazinul fizic. Cea de-a doua situație se 

întâmplă atunci când clientul alege opțiunea 

de preluare în magazin pe site și, prin urmare, 

nu plătește nici o taxă de livrare. Motivul este 

acela că procesul de păstrare a inventarului este 

unul simplu, atunci când știi exact unde se află 

produsele tale și informațiile sunt disponibile 

atât pe desktop, cât și pe telefonul mobil.



C&A: regândirea retailului și impulsionarea digitalizării 9

Majoritatea metodelor de plată de pe piață sunt 

complete, dar deseori nu prezintă o legătură cu 

magazinul, depozitul sau locul în care acestea 

sunt efectiv localizate. Există o metodologie, 

numită euristică, care ia în considerare un set de 

parametri importanți pentru o anumită interfață. 

Folosind această metodologie pentru a dezvolta 

SmartCheckout, unii dintre acești parametri 

se referă la momentul achiziției, produsele din 

coșul clientului, poziția geografică a clientului 

și inventarul. Prin combinarea tuturor acestor 

parametri, SmartCheckout este capabil să 

identifice cel mai apropiat magazin care 

dispune de inventarul necesar pentru a 

îndeplini fiecare comandă.

Superputerea omnichannel este aceea că 

permite cumpărătorului să aibă o experiență 

perfectă, indiferent de canalul folosit. Pentru 

retailer, implică simplificarea gestionării 

stocurilor, împreună cu alte beneficii cheie, 

cum ar fi creșterea vânzărilor datorită creșterii 

acurateței ofertei de produse. Pe scurt, oferi în 

principal produse pe care le poți livra, deoarece 

sistemul te informează cu privire la inventar, 

afișând informații live cu privire la stocul rămas, 

care se află cel mai aproape de locația clientului.

Această vizibilitate digitală completă cu privire 

la ceea ce se află în fiecare magazin fizic C&A a 

constituit o facilitate inovativă pentru companie. 

În plus, din punct de vedere tehnologic, 

omnichannel este foarte ușor de configurat, 

fiind aproape „plug and play” - provocarea nu 

mai constă în configurarea acestuia. Este vorba 

despre configurarea proceselor și operațiunilor 

necesare pentru ca omnichannel să fie activ.
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Magazine închise, 
minți deschise

Pandemia de coronavirus a transformat 

semnificativ tendințele globale, împărțind piața 

în câștigători și înfrânți în bătălia transformării. 

Pentru câștigători precum C&A, progresul în ceea 

ce privește comerțul electronic este iminent și 

ar putea avea un impact asupra comportamentul 

consumatorului în viitor. Comerțul electronic 

devine nouă sursă în ceea ce privește furnizarea 

de bunuri pe care consumatorii le cumpărau 

de obicei din magazine în mod tradițional. 

Este cunoscut faptul că aplicațiile mobile 

schimbă și îmbunătățesc modul în care retailerii 

interacționează cu clienții lor. Acestea sporesc 

retenția și fidelizarea clienților, contribuind la 

furnizarea de asistență în materie de vânzări, 

care este acum din ce în ce mai crucială, având 

în vedere pandemia curentă, care cauzează 

închiderea magazinelor fizice.

Poți oferi utilizatorilor o experiență mai bună, 

în ciuda absenței componentei „senzoriale”. 

Timpul de încărcare al aplicațiilor este mai rapid 

decât cel al site-urilor mobile. Aplicația mobilă 

C&A este lider în categoria fashion. Un aspect 

foarte important de menționat se referă la 

succesul aplicației, care a început să crească 

devreme la începutul anului 2020, exact când 

virusul a început să se  manifeste: a crescut de 

la 500.000 de utilizatori în martie la 4 milioane 

în decembrie. Având experiența de cumpărături 

construită în întregime pe baza API-urilor VTEX, 

s-a ajuns la o creștere semnificativă a vânzărilor 

și, de asemenea, a vizibilității brand-ului. Astăzi, 

aplicația acoperă deja peste 50% din vânzările 

digitale ale C&A și este cea mai descărcată 

aplicație de modă din Brazilia.

Criza a provocat C&A să lucreze mai bine. 

Echipa s-a organizat în grupuri de lucru care 

au încercat să rezolve problemele clienților. 

Apoi s-au organizat în grupuri multifuncționale 

care aveau drept scop rezolvarea problemelor 

clientului. C&A a avut un impact major asupra 

modului în care clientul cumpără de pe site sau 

din aplicația mobilă. Cu toate acestea, împlinirea 

are loc într-unul din magazine, la acel moment 

funcționând ca Dark Store, și livrarea se face la 

domiciliul clientului. Chiar și cu magazinele fizice 

închise, această caracteristică a permis C&A să 

monitorizeze și să livreze din stocul său către 

toți clienții. Doar de data aceasta, totul a fost 

gestionat digital - prin omnichannel.
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Decizia C&A de a investi semnificativ 

în comerțul electronic și transformarea 

digitală este direct legată de schimbarea 

comportamentului clienților. În Brazilia, 

oamenii au fost din ce în ce mai implicați 

în tehnologie și din ce în ce mai conectați 

digital, fenomen care a presupus crearea 

de canale diferite, pentru a servi mai bine 

clientul. Spre exemplu, magazinul este 

conectat cu WhatsApp și rețelele sociale. 

Urmând același model și fiind continuu sub 

influența nevoilor clienților săi, C&A a folosit 

această valoare ca principalul factor de 

schimbare. Și schimbările nu au fost mici. 

Echipa responsabilă pentru transformarea 

digitală a trebuit să caute noi talente tinere, 

să schimbe fluxul de lucru și să prevadă o 

abordare diferită a noii lor identități digitale. 

Cu toate acestea, toate acele reforme s-au 

suprapus cu un pericol pentru sănătate la 

nivel mondial și era nevoie de mai multă 

precauție.

Această călătorie de șase ani a C&A i-au 

conferit expertiză, învățând echipele de 

comerț electronic cum să lucreze într-un 

mod mai agil, cum să se concentreze mai 

bine pe clienți și să le ofere valoarea pe 

care o merită, mai repede. Au învățat cum 

să clasifice o problemă, să o secționeze 

în bucăți mai mici și să gestioneze aceste 

secțiuni în profunzime, și astfel a apărut un 

nou sistem în domeniul digital. 

Proiectul de comerț electronic pe care 

C&A l-a preluat din 2014 până în prezent, 

cu provocări de tot soiul, a adus cu sine nu 

numai un statut special, dar compania este 

văzută ca fiind mai fiabilă și oferind mai 

multă valoare clientului final. Și, mai presus 

de toate, în timpul pandemiei, munca de 

acasă a funcționat ca un hotspot pentru 

VTEX și C&A - a adus oamenii la un loc.

Cultura 
transformării

Am avansat foarte mult și am 
reușit să ajungem acolo unde 
ne doream. C&A a devenit 
mai valoros și a dobândit 
experiență în fiecare săptămână 
de activitate. Căutăm să 
îmbunătățim și să livrăm 
îmbunătățiri clientului.
Fernando Guglielmetti, 

Director E-commerce C&A Brazilia
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Vezi mai multe la 
vtex.com

Stimulează creșterea afacerii cu

comerțul colaborativ de la VTEX

VTEX este prima și singura soluție de

comerț end-to-end la nivel global, complet

integrată, cu marketplace nativ și capacități

OMS. Ajutăm companiile din domeniul retail,

producție, vânzare cu amănuntul, alimente,

bunuri de consum ambalate și alte piețe

verticale să vândă mai mult, să opereze

mai eficient, să scaleze fără probleme și să

livreze o experiență a clientului remarcabilă.

Arhitectura noastră modernă, pe bază de

micro-servicii, și afacerea noastră solidă și

instrumentele de dezvoltare permit VTEX să

asigure viitorul afacerilor clienților noștri să

îi degreveze de actualizările software.
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