
vem aí uma ação de endomarketing com o
tema Big Brother Brasil versão C&A

Guide Cadastro 2022!



Olá Parceiro, 

Agora você está na etapa: Envio da Carga inicial de produtos.

Iremos lhe apresentar alguns pontos, quais são de extrema importância, na aprovação dos 

produtos.

Os pontos a seguir, servem para mantermos um cadastro padronizado, buscando melhor 

navegação e experiência de compra, para os clientes.

Importante !!



Atributos

É obrigatório o envio das seguintes informações: 

Gênero: Masculino, Feminino, Menino, Menina e (Unissex: Nós C&A para esse termo utilizamos a opção 

Neutro);

Marca: Adidas, Mizuno, Iphone, Samsung, Havaianas, etc;

Cores: Preto, Branco, Azul, Cinza, Amarelo, Vermelho, etc;

Modelagem: Plus Size, Calça Saruel, Calça Jogger, Calça Mom, Blusa Cropped, etc;

Material/Tecido: Sarja, Jeans, Moletom, Viscose, etc.

Atributos adicionados seguindo o padrão C&A após a aprovação:

Idade: São acrescentados em itens infantis;

Personagem: Produtos estampados, Ex: Moranguinho, Homem Aranha, Capitão América, Friends, etc;

Coleção: Para itens de plus size, adicionamos esse termo dentro desse atributo.



Tamanho

O padrão de tamanhos na C&A, consiste nos seguintes :

Para Confecções adultas: PP, P, M, G, GG, EG | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,etc.

Para Confecções infantis:  RN = 0 a 1 Mês  | 3 meses (P) = 1 a 3 Meses | 6 Meses (M) = 4 

a 6 Meses | 9 Meses (G) = 7 a 9 Meses | GG = 10 a 12 Meses | 1 Ano = 12 a 24 Meses  | 2 

Anos = 2 anos  | 3 Anos = 3 anos  | 4 Anos = 4 anos | 6 Anos = 6 anos  |  8 Anos = 8 anos 

Para Calçados Adultos: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48

Para Calçados Infantis: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34



Grade Quebrada

Mesmo que um dos tamanhos não possua estoque é obrigatório o envio da grade 

completa, pois o item só será aprovado quando recebermos todos os tamanhos da grade. 

Ex : P, M, G

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

O produto será reprovado, quando haver a falta de alguma numeração 

Nesse exemplo abaixo, para esse item ser aprovado é necessário pelo o menos o envio do 

tamanho G, junto os demais P e M, mas caso a grade do seller se estenda até o GG, 

também precisamos dessa numeração.



Quando falamos de grade numérica completa e os fatores obrigatórios temos que ter 

em mente dois pontos:

1º Essa minha grade tem 4 tamanhos (4 variações, 4 peças) ?

2º Ela tem um padrão (uma sequência) ?

Se o item atender esses dois pontos, podemos aprovar!

Agora se tivermos uma grade com 4 tamanhos porém não tem uma sequência...

Exemplo: 35,37,38,39

Vemos que falta o tamanho 36, então não iremos aprovar o produto, pois não tem uma 

sequência. 

Falta numeração!



Exemplos

Grade Completa:



Exemplos

Grade Quebrada:

Nesses exemplos sentimos a falta de alguns tamanhos:

No primeiro faltou a numeração 26;

No segundo faltou o tamanho 38 e o 44;

Já o terceiro faltou o tamanho M.

Nesses casos não podemos aprovar, pois consideramos como grade quebrada.



Especificações Técnicas

Especificações Técnicas: Informações referente ao produto – Ex: Detalhe bordado, etc.

Medidas: Quando aplicável - Ex: Altura, Largura, Comprimento

Peso: Peso do Produto ( gramas )

Capacidade: Quando aplicável – Ex : Garrafa Térmica 1 litro | Celular 64 GB

Voltagem: Quando aplicável – Ex : 110 W, 220 W

Kits: Quando aplicável – Ex : Mencionar o que compõe os kits

Modalidade de uso: Quando aplicável – Ex : Tênis Running, Tênis Trainning, Tênis Casual



Descrição

A função básica de uma descrição de produto é fornecer as informações que o seu cliente 

necessita para tomar a decisão de compra. Esse campo precisa detalhar características, 

expor funcionalidades, mostrar quais problemas o item resolve e muito mais.

• Obrigatório o envio de uma descrição que tenha de médio a longo texto explicando 

melhor sobre o produto tratado;

• Não aceitaremos produtos que contenha poucas informações ou que apresente 

somente o nome do produto.



Exemplos



Exemplos



Imagens

As imagens, precisam seguir as especificações e dimensões abaixo:

• No link da imagem, inserir https://

• Resolução mínima: 600 x 600

• Resolução mínima para aplicação de zoom : 1000 x 1000

• Possuir fundo branco ou liso, sem textos, marca d’água ou ambientação

• A imagem principal é obrigatório que seja a imagem do item com fundo 

branco ou liso e preferencialmente para produtos de confecção ter uma 

opção do produto no corpo inteiro do modelo.

• É proibido enviar imagens ambientadas como principal

• Enviar no mínimo duas imagens vinculadas, exibindo o item em ângulos 

diferentes para uma melhor apreciação do cliente.



Exemplos

Fundo neutro Ângulos diferentes do produto

Produtos que serão Aprovados, pois estão de acordo com todas as orientações:



Exemplos

Apenas uma imagem Foto Ambientada Imagem com Marca d”agua

Produtos que serão Reprovados, pois não estão de acordo com todas as orientações:



Dimensão do Produto

As dimensões  dos produtos devem ser informadas em centímetros (cm) :

Altura

Largura

Comprimento

Profundidade (quando aplicável)

Peso especificado em grama (g) ou quilo (kg) 

Licença de Comercialização

O cadastro e aprovação de produtos licenciados e perfumes importados está autorizado 

desde que o seller tenha uma autorização para a comercialização destes produtos. (descrito 

em contrato).



Ajustes do Produto 

Os produtos podem sofrer algum tipo de alteração pelo seller quando já estiverem indexados, 

porém é

Preciso atenção para o status:

Pendentes de aprovação : Todas as informações são editáveis pelo seller.

Produtos aprovados:  Após aprovados só é possível alterar Preço, Estoque e                    

Disponibilidade pelo seller.

Após aprovados, os demais ajustes são feitos somente pelo time de cadastro da C&A, 

entrando para uma fila de demandas e prioridades do time.  



Envio Carga de Produto

O envio de carga para aprovação e cadastro é de fato a última etapa para sua loja ser 

ativa.

Para agilizar o processo de curadoria, aprovações e cadastros dos produtos, solicitamos 

que nos envie uma lista de produtos ordenados Best Performance (Curva A), contendo > 

Quantidade Peças com Estoque

Product Id

Item Id

Código Referência

Código Ean

Nome/Descrição



Enviar carga de produto com estoque

Como não temos visibilidade de estoque de algumas integradoras no sistema Vtex, 

aprovamos muitos produtos sem estoque, o que demanda tempo e sem eficiência, pois não 

refletem no site. 



Curva A

Informações que devem conter na planilha de curva a para que os primeiros produtos sejam aprovados:
:



Obrigado!


