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Moda
Responsável por identificar, traduzir e adaptar a moda/tendência para o cliente, com base em seu profundo conhecimento do negócio e do mercado, 

antecipando as necessidades e garantindo assim novas oportunidades de produtos para alavancar os resultados da empresa. 

O Programa Trainee Compras da C&A foi desenhado para jovens talentos com perfil empreendedor, analítico e de liderança, que gostem de superar 

desafios e identificar novas oportunidades. Ao final do programa, que possui duração de 3 anos, o profissional poderá atuar como: Gerente de 

Produto, Gerente de Planejamento Comercial, Gerente de Sourcing ou Gerente de Moda e Estilo. 

Programa de Trainee C&A 2014

Áreas de Atuação

Descrição

O Programa Trainee Loja da C&A é ideal para jovens talentos com foco em resultado, liderança de equipes, iniciativa, mobilidade e foco no cliente. 

Ao final do Programa, que possui duração de 2 anos, o profissional será responsável pela gestão comercial de uma unidade de negócio da C&A, por 

meio do desenvolvimento de pessoas, da execução dos processos,  e identificação de oportunidades que garantam uma experiência de moda 

irresistível para nossos clientes. 

Descrição Macro

Descrição das Sub Áreas

Responsável pela construção e implementação da estratégia comercial de um grupo de produtos oferecidos em nossas lojas (masculino, feminino, 

infantil, calçados, acessórios, eletrônicos). Garante o sortimento ideal dos produtos em parceria com as áreas de Planejamento, Fashion Team e 

Sourcing. Busca constantemente novas oportunidades para alavancar o resultado do negócio.

Materializa a proposta comercial dos times, sendo responsável pela construção e execução da estratégia de fornecimento. Realiza a 

gestão de propostas e processos junto com os gerentes de produtos, gerentes de moda e gerentes de planejamento comercial desde 

o desenvolvimento de produtos até a entrega da base de fornecedores, garantindo produtos com excelente value for money  para 

ELA e para o negócio, os melhores custos, qualidade e pontualidade de entrega, através do desenvolvimento de parcerias de longo 

prazo e alinhamento com os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social da C&A. 

Responsável pela gestão do negócio nas dimensões de planejamento de venda, estoque e margem financeira, plano de sortimento, alocação e 

reposição de produtos para as lojas. Este profissional garante a melhor coleção por região para a cliente final através de análises históricas de 

desempenho alinhado com os objetivos da empresa e maximização da rentabilidade do negócio. 

Responsável pela gestão de Comunicação da C&A com os clientes garantindo os objetivos de venda, posicionamento da marca, 

atributos e valores em todos os pontos de contato. Profissional pode atuar na área de planejamento e comunicação gerindo 

campanhas publicitárias offline e online, assessoria de empresa, eventos e promoções; visual merchandising, sendo responsável 

pela estratégia de exposição dos produtos e campanhas para o ponto de venda; Marketing Intelligence gerindo pesquisas com as 

clientes e DBM ou Store Design que se responsabiliza por novos conceitos de loja, reformas e inaugurações.   


