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COMUNICADO AO MERCADO

A C&A MODAS S.A. (“Companhia”) comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral,
que, como definido em seu plano de expansão, segue com a abertura de novas unidades e
atinge o marco de 300 lojas físicas no país com a inauguração da C&A Shopping Park Sul,
em Volta Redonda -Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 22 de abril de 2021. A loja conta com
ambientes modernos, clean e intuitivos, além de uma ampla variedade de produtos de moda,
com diversas opções de looks e fashiontronics. Além de estar conectada com uma ampla gama
de serviços e todas soluções omnicanais disponíveis, como clique e retire, ship from store,
corredor infinito e vendas por WhatsApp, proporcionando uma experiência e jornada de
compra especial para a cliente em todos os momentos. Adicionalmente, para promover uma
moda com impacto positivo, a unidade faz parte do Movimento ReCiclo, iniciativa que oferece
uma alternativa para dar um destino para as peças de roupas que não se usa mais que,
posteriormente, serão encaminhadas a instituições parceiras para reuso ou reciclagem.
Com esta inauguração, a C&A totalizou 5 novas lojas esse ano, buscando focar no conceito
de omnicanalidade e oferecendo cada vez mais novidades e sortimento para servir a cliente
como a maior e melhor plataforma de auto expressão através do universo da moda e beleza.
Inauguração

Local

23/03/2021

Shopping Jardim Oriente – São José dos Campos/SP

1.828

25/03/2021

Catuaí Palladium Shopping – Foz do Iguaçu/PR

15/04/2021

Shopping Norte Sul Plaza – Campo Grande/MS

18/04/2021

Super Shopping Osasco – Osasco/SP

22/04/2021

Shopping Park Sul – Volta Redonda/RJ

1.400
1.789
1.442
1.695

Área de vendas

2

(m )

Barueri, 22 de abril de 2021.
Milton Lucato Filho
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