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mensagem
da
administração
GRI 2-22

2021, um ano histórico para a
Americanas S.A.
2021 foi um ano histórico para a trajetória de mais de 90
anos da Americanas. Alcançamos grandes conquistas,
anunciamos aquisições que nos colocam em outro patamar,
vimos negócios criados internamente, como a Ame, atingirem
maturidade e gerarem resultados surpreendentes. Um ano
histórico que termina, um novo capítulo que se inicia, com
a combinação dos ativos e das bases acionárias de Lojas
Americanas e B2W, criando uma só Companhia para clientes
e investidores, a Americanas S.A.
O quarto trimestre de 2021 marcou o início da colheita dos
benefícios da combinação dos dois negócios e os resultados já
sinalizam que teremos ainda mais ganhos pela frente. Somamos
agora mais de 51 milhões de clientes ativos – número que indica
que nossa marca faz parte hoje da vida de todas as famílias
brasileiras. Fechamos dezembro do ano passado com o triplo
de clientes comprando nas lojas físicas e, também, no digital,
quando comparado com dezembro de 2019.

Com a combinação das operações, não há mais barreiras
que impeçam a migração de uma plataforma para a outra e,
no momento em que todo o mercado vê o custo de aquisição
de clientes crescer, poder “pescar no próprio aquário” nos
diferencia. Hoje, são realizados, por mês, mais de um milhão
de downloads do app Americanas nas lojas físicas, um reflexo
direto da combinação do físico e do digital.
Além disso, no último trimestre de 2021, meses importantes
para o varejo, conseguimos dar um novo impulso ao que
chamamos de O2O (online to offline), ampliando a entrega
ultrarrápida em até três horas. A partir de inteligência de dados
que nos apoiou nas projeções de demanda, utilizamos lojas do
Brasil inteiro para a distribuição de itens que eram encontrados
apenas no online, fazendo com que o cliente pudesse receber
sua mercadoria imediatamente após a compra, reduzindo
também o custo de frete. Em dezembro de 2021, mais de dois
milhões de pedidos foram entregues em menos de três horas.
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Com uma Companhia mais integrada, fruto da combinação
operacional, cumprimos nosso compromisso de acelerar e
crescer as vendas totais acima do mercado, mantendo uma
saudável rentabilidade e gerando caixa. Conquistar esse feito
em um ano com cenário macroeconômico tão desafiador, não
é trivial. Em 2021, Americanas S.A. registrou um crescimento
de 33% em relação a 2020, e atingiu o maior lucro da história:
R$ 731 milhões. A combinação das operações, que melhorou
a experiência do cliente é o principal fator que explica esse
desempenho. Mas também creditamos esse resultado a um
modelo que seguimos ao longo de toda a nossa história:
o amplo sortimento de 137 milhões de itens, com foco
em oferecer mais conveniência para os clientes e menos
dependência de eletroeletrônicos.

E essa estratégia está no centro dos movimentos que fizemos
recentemente. Nos últimos dois anos, anunciamos dez
M&As. No quarto trimestre, depois de todas as aprovações
regulatórias, começamos efetivamente a integrar as
operações da rede de varejo de alimentos Hortifruti Natural
da Terra, adquirida em agosto. No dia 30 de dezembro,
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
também aprovou a criação da Vem Conveniência, joint
venture com a Vibra (antiga BR Distribuidora), para unir
BR Mania, rede de lojas de conveniência franqueadas em
postos BR, e rede Local, operada pela Americanas. Com
isso, atingimos mais de 3,5 mil lojas – o dobro de dezembro
de 2020 – e com potencial para entregar um forte plano de
expansão nos próximos anos.

Em tempos em que o poder de compra da população
está comprometido, essa diversificação nos deixa mais
relevantes, porque conseguimos participar de mais momentos
de consumo do cliente. O ticket médio é menor, mas a
recorrência é maior. Ao longo de décadas, a Americanas
mostrou que estar presente na vida do brasileiro desta forma
é um diferencial.

Como uma Companhia que está sempre perto do cliente,
estamos atentos a todas as experiências de consumo e
serviços. Assim, seguimos investindo no desenvolvimento
da Ame, uma plataforma financeira e super-app, com 87
funcionalidades, onde é possível efetuar pagamentos,
fazer empréstimos e até contratar serviços de profissionais
autônomos. Além de ser uma plataforma de engajamento
da nossa base de clientes, a Ame também fornece soluções

de tecnologia para outras empresas e se consolida como
uma plataforma completa de crédito para pessoas físicas e
jurídicas. Em 2021, esse case de inovação também alcançou
uma performance de excelência: ultrapassamos a marca
de 29 milhões de downloads e atingimos R$ 26 bilhões em
volume total de pagamentos (TPV).
No quarto trimestre, a Ame ainda registrou o primeiro
breakeven mensal, o que só era esperado para 2022.

Em 2021, Americanas S.A.
registrou um crescimento
de 33% em relação a 2020,
e atingiu o maior lucro da
história: R$ 731 milhões
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Todos esses resultados estão alinhados ao nosso propósito
de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida
das pessoas. Assim, em 2021, aceleramos ainda mais nossa
trajetória de atuação com impacto, seguindo os pilares do
ESG. Com nosso programa Americanas na Favela, levamos
entregas e capacitação profissional para moradores de
comunidades como Paraisópolis (SP). O Americanas Social
trouxe produtos certificados para os sites da Companhia e o
Americanas + Clima ampliou a utilização da frota ecoeficiente
e de energia limpa em nossas lojas.
Contribuímos para o desenvolvimento e a ampliação de
fábricas de vacinas, doamos mais de R$ 2 milhões em
notebooks para secretarias de educação, levamos livros
para comunidades carentes e viabilizamos a entrega de
75 toneladas de alimentos e água doados para regiões
atingidas por fortes chuvas. Firmamos parcerias com
o projeto MOVER, no combate ao racismo, e com o
Unicef para reduzir a evasão escolar e gerar empregos,
onde, em apenas um ano, contratamos mais de sete mil
jovens em vulnerabilidade através do projeto 1 Milhão de
Oportunidades (1MiO).

Toda essa atuação gerou reconhecimento: passamos a fazer
parte do seleto grupo de companhias brasileiras que compõem
o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) Mundo.
Também fomos selecionados para integrar, pelo oitavo ano
consecutivo, a carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade
Empresarial) da B3, que certifica as empresas que promovem
as melhores práticas.
O capítulo histórico que Americanas S.A. escreveu, em 2021, foi
fruto de muito trabalho de nosso time (associados e conselheiros),
assim como da confiança de nossos acionistas, fornecedores,
sellers, merchants, franqueados, clientes e da sociedade de uma
forma geral, que nos apoiam e nos inspiram em nossa jornada
de criação de valor. Essa história que escrevemos juntos mostra
que estamos no caminho certo e prontos para inaugurar uma
nova etapa em 2022. Com a experiência de 90 anos no mercado
brasileiro, podemos dizer que o que vimos no último trimestre do
ano passado é só o começo.
Muito obrigado a todos.

Miguel Gutierrez,
CEO
Americanas S.A.
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sobre
o relatório
GRI 2-2 | 2-3 | 2-14

Seguindo os melhores padrões de Governança
Corporativa do Novo Mercado, apresentamos
aos nossos stakeholders o primeiro Relatório
Anual da Americanas S.A.
Por meio do documento, alinhado aos
relatórios financeiros e aprovado por todos os
nossos CEOs, compartilhamos o pensamento
integrado, os destaques e a geração de
valor durante um período histórico para
a Companhia, entre 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 20211.
A construção do Relatório foi guiada
pelo conceito

“é tempo de somar”,
desdobrado a partir do estudo de materialidade e alinhado à nossa estratégia de aspectos
Ambientais, Sociais e de Governança (ESG).

Devido ao processo de aquisição do Grupo Uni.Co e do Hortifruti Natural da Terra e a criação da Vem Conveniência terem sido
consolidados no decorrer de 2021, seus indicadores seguem em
processo de integração à gestão ESG da Americanas S.A. de
modo que, em 2022, já estarão incorporados à publicação.
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como ler este
relatório?

fique atento!
No decorrer da leitura, sempre que usarmos o termo “Companhia” estaremos
nos referindo à controladora, Americanas S.A. Para tratar exclusivamente das
outras empresas do grupo, usaremos seus respectivos nomes.

Nossa publicação está
organizada de acordo com as
melhores práticas internacionais
de monitoramento e reporte da
sustentabilidade corporativa:

ferramentas
de leitura
Global Report
Initiative (GRI),
Standards

Sustainability
Accounting
Standards Board
(SASB)

Relato
Integrado

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

Auditoria
Independente

Task Force on
Climate-Related
Financial Disclosures
(TCFD)

9º ano consecutivo

2º ano consecutivo

5º ano consecutivo

5º ano consecutivo

5º ano consecutivo

Conheça detalhes
sobre os indicadores
e as páginas em que
são mencionados:

Saiba mais detalhes
sobre os indicadores
e as páginas em que
são mencionados:

Saiba mais detalhes
sobre os capitais e as
páginas em que são
mencionados:

Conheça nossos
ODS prioritários e as
páginas em que são
mencionados:

Conheça detalhes do
parecer da auditoria
sobre o reporte das
informações:

em processo de
integração - 2º ano
consecutivo

Índice GRI

Índice SASB

Mapa de Capitais

Mapa de ODS

Parecer
da auditoria

Saiba mais detalhes
sobre os indicadores
e as páginas em que
são mencionados:
Índice TCFD

a Americanas S.A.
Quem somos
10 — 19
Propósito e valores
20
Nosso modelo estratégico
21 — 22
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quem
somos
GRI 2-1 | 2-4 | 2-6
SASB CG-MR-000.A
CG-MR-000.B

Somos a
Americanas S.A.,
uma empresa que
já nasceu gigante
e com o propósito
de somar o que o
mundo tem de bom
para melhorar a vida
das pessoas.
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somos uma
multiplataforma de
inovação tecnológica

com atuação em: varejo, e-commerce,
logística, fintech e publicidade, impulsionadas por um forte motor de inovação.
Uma Companhia criada a partir da combinação de Lojas Americanas e B2W.

Temos 51 milhões de
clientes ativos, mais
de 44 mil associados,
mais de 3.500 lojas
em todo o país
e vendas totais de
R$ 55,3 bilhões*.
* Nos últimos 12 meses terminados em
dezembro de 2021.
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Com o propósito de somar o
que o mundo tem de bom para
melhorar a vida das pessoas,

nos últimos anos, além de crescer de forma orgânica,
estamos pavimentando o futuro por meio de aquisições –
foram dez desde 2020 – e do desenvolvimento de novas
tecnologias e negócios disruptivos, como a fintech Ame.
Marca reconhecida por todos os brasileiros, temos uma
proposta de valor única, com uma estratégia que permite
oferecer jornadas de consumo cada vez mais customizadas e
com mais conveniência a todos os perfis de clientes. Graças
aos ativos únicos, construímos diferenciais competitivos
como: amplo sortimento, com foco em itens de recorrência e
conveniência, capilaridade nacional multicanal e baixo custo de
aquisição de clientes (CAC). Esse modelo nos permite atingir um
ritmo de crescimento acelerado, sem abrir mão de rentabilidade.

Em 2021, incorporamos a rede
de varejo de alimentos Hortifruti
Natural da Terra.

Fomos pioneiros ao lançar, ainda em 1999, uma plataforma
digital, com o sonho de que um dia ela pudesse ser maior
do que a plataforma física. Em 2021, o e-commerce já
correspondeu a 76% do nosso GMV total, por meio de um
modelo híbrido que une o melhor do 1P e do marketplace,
oferecendo amplo sortimento para os clientes.
Aliada a essa poderosa plataforma digital, há uma rede
de mais de 3,5 mil lojas físicas – próprias e franquias,
espalhadas por todo o Brasil. Elas representam valiosos
pontos de relacionamento com o cliente e potencializam a
operação das plataformas digital, de logística e fintech. Com
essa sólida estrutura, conseguimos ampliar cada vez mais a
participação nas jornadas de compra de clientes.

Também compramos o grupo Uni.co, dono de Imaginarium,
Puket, MinD e Lovebrands, avançando na criação de uma
plataforma de franquias e anunciamos a criação da Vem,
uma joint venture com a BR Distribuidora, para unir a
BR Mania, rede de lojas de conveniência franqueadas em
postos BR, e a rede Local, operada pela Americanas. Com
isso, o número de lojas dobrou em relação a 2020.
Todos esses movimentos têm a mesma motivação: aumentar
a recorrência de compras e melhorar a experiência do cliente,
que encontra a qualquer hora, em qualquer lugar, seja na
internet ou em lojas de postos de conveniência, tudo de que
precisa para o seu dia a dia, com entrega ágil e garantida.

13

relatório anual 2021

Além do varejo, que está no nosso core, e das aquisições, a
visão estratégica do negócio inclui uma série de iniciativas de
crescimento com o olhar para o futuro. Nesse contexto, surgiu
a fintech Ame Digital. Criada inicialmente como uma carteira
digital com cashback (dinheiro de volta) aos clientes em 2018,
a Ame hoje é uma plataforma financeira e super-app, com
87 funcionalidades, onde é possível efetuar pagamentos,
fazer empréstimos e até contratar serviços de profissionais
autônomos. Além de ser uma plataforma de engajamento
da nossa base de clientes, a Ame também fornece soluções
de tecnologia para outras empresas e se consolida como
uma plataforma completa de crédito, para pessoas físicas e
jurídicas. Em 2021, esse case de inovação também alcançou
uma performance de excelência: ultrapassamos a marca
de 29 milhões de downloads e atingimos R$ 26 bilhões em
volume total de pagamentos (TPV). No quarto trimestre, a Ame
ainda registrou o primeiro breakeven mensal, o que só era
esperado para 2022. Em 2021, como resultado da aceleração
do marketplace de empréstimos, o total de crédito concedido
pela fintech foi dez vezes maior do que no ano anterior.
Outra frente de crescimento está na publicidade. Nossa
plataforma de advertising (Ads) oferece mais de 20 soluções de
mídia, tecnologia e conteúdo nos ambientes físico e digital que,

juntos, contam com uma audiência privilegiada de 4,4 bilhões de
visitas por ano. Com os anúncios, os sellers parceiros interagem
com o consumidor durante a jornada de compra e conseguem
alavancar suas vendas.
Na integração de tudo, está a plataforma logística multi modal,
que inclui de bicicletas a avião e que já fez entregas em 100%
dos CEPs brasileiros. Além de contar com uma frota de 16
caminhões movidos a GNV, 180 veículos utilitários elétricos,
e 86 bicicletas e 61 tuk-tuks, lançamos um aplicativo que
permite o cadastro e o pagamento dos entregadores. Hoje,
são mais de 20 mil motociclistas cadastrados, além de 33.103
entregadores. É a frota mais sustentável do varejo brasileiro.
Temos uma poderosa estrutura logística, que inclui 25
Centros de Distribuição, mais de 200 hubs para recebimento
de mercadorias, além de uma malha de lojas físicas com
capilaridade nacional. As lojas são pontos centrais da nossa
estratégia de O2O e permitem a entrega de itens de sortimento
da própria loja ou do e-commerce, em poucas horas para
o cliente. Com essa estrutura, mais de 24,1% do total de
entregas já são feitas em até três horas.

Com mais de 90
anos de história,
e menos de um
ano da criação da
Americanas S.A.,
buscamos não só
fazer, mas também
em como fazer.
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Integramos, pelo oitavo ano consecutivo, a
carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade
Empresarial) da B3, que reconhece as
empresas com as melhores práticas, e desde
2015, está alinhada com a Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU). Mais da
metade da liderança é formada por mulheres.
Somos responsáveis pela maior operação de
entregas em bikes do país, o que contribui
para evitar as emissões de CO2. Para avançar
nesta frente, assumimos o compromisso de nos
tornarmos carbono neutro até 2025.
Com foco em inclusão e geração de renda,
criamos o Americanas na Favela, levando
entregas e capacitação profissional para
moradores de comunidades no Brasil,
beneficiando, atualmente, mais de um milhão
de moradores. Ampliamos o Americanas
Social, que atualmente conta com 14
instituições. Na frente de educação, seguimos
trabalhando com a Fundação Amazônia
Sustentável (FAS) para desenvolver pequenas
comunidades ribeirinhas e indígenas, além de
firmar parceria com o Unicef para combate à
evasão escolar.
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100%
códigos postais atendidos

860mil m
área total de armazenamento dos CDs

Lojas próprias
1.012
786
55
02
03
79

2

Logística

Americanas Tradicional
Americanas Express
Local1
Americanas Digital
Ame Go
Hortifruti Natural da Terra

25
215

Fulfillment Centers
em 11 estados + DF
hubs

+168 lojas novas de
2020 para 2021

Franquias
Puket

Imaginarium

Love Brands

BR Mania

180

194

52

1.2021

Sedes administrativas
05 Rio de Janeiro (RJ)

01 São Paulo (SP)

Lojas operadas em parceria com a Vibra Energia S.A. em modelo de joint venture para
a criação da Vem Conveniência S.A., aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 30 de dezembro de 2021.

1

Norte

162

96

02

Nordeste

438

275

04

174

93

01

Sudeste

962

343

14 06

Sul

201

131

04

CentroOeste

lojas
próprias

lojas
próprias

lojas
próprias

lojas
próprias

lojas
próprias

cidades

cidades

cidades

cidades

cidades

CDs

CDs

CDs

CDs

CDs

escritórios

16

relatório anual 2021

inteligência artificial
data analytics
machine learning
crypto

Nosso poderoso ecossistema
de inovação tecnológica é
resultado da combinação,
realizada em 2021, da Lojas
Americanas S.A. – com
mais de 90 anos de história
no varejo físico brasileiro
– com a B2W Digital –
pioneira no e-commerce
nacional desde 2006.

122mil

A criação da Americanas
S.A. permitiu potencializar
nossas sinergias para entregar
a melhor experiência de
consumo multicanal, ao mesmo
tempo em que aceleramos
o crescimento por meio de
três horizontes, h1 core, h2
iniciativas de crescimento e h3
futuro. Com isso, ampliamos
a geração de valor para
todos os stakeholders.

07

sellers

51mi

clientes ativos

CaaS

137mi
itens

+2.000

fornecedores

+3.500
lojas

Ads

aquisições em 2021

350.000
entregas em
favelas

343

veículos
ecoeficientes

427mi

transações

87

funcionalidades
no app de Ame

core
iniciativas de
crescimento
futuro
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A compra do Grupo, em abril de 2021, marca a nossa entrada no modelo de negócio de franquias, incorporando
442 lojas físicas de quatro grandes marcas ao nosso ecossistema.

436

ASSOCIADOS

Diversidade
por Raça/
%
Etnia

65,60% mulheres
34,40% homens

amarela
branca
indígena
preta
parda
N/I

Nos cargos de gestão¹ :
58,2% são mulheres
41,8% homens
¹diretor, gerente, supervisor,
coordenador e líder.

1,15%
74,77%
0,23%
5,05%
16,06%
2,75%

Diversidade
por faixa etária
% gestão1
0%
72,92%
0%
5,13%
12,82%
5,13%

menos de
30 anos
adm
20,18%
aprendiz
1,83%
coord
1,38%
dir
estagiário
3,67%
gerência
operacional 12,61%
técnica/
supervisão 6,19%

entre 30
e 50 anos
20,64%
4,82%
1,61%
0,46%
6,19%
11,93%

mais de
50 anos
0,23%
0,23%
0,92%
2,75%

4,13%

0,23%

¹diretores e gerentes

• Temos uma média de 79% de engajamento dos
associados na pesquisa interna;
• Nossos pais têm 20 dias de licença e nossas mães,
após quatro meses de licença, têm sua carga horária
reduzida para 6h no 1º mês de retorno ao trabalho.
RESÍDUOS E EMBALAGENS
• 57.583,50 kg de resíduos de embalagens gerados;
• As caixas de papelão recebidas no transporte de produtos são reutilizadas na logística e distribuição.
As que não servem, são separadas para reciclagem. Em 2021, 56.605kg foram reciclados.

DOAÇÕES

SATISFAÇÃO
• Medimos a satisfação dos clientes por meio da
metodologia NPS. Em 2021, a média foi 74,1 na Puket e
86,2 na Imaginarium.

• Doamos R$ 37.444,81 para compra de cobertores, 17.928
máscaras e 571 pares de meias para populações carentes nos
estados do Pará, Amazonas e São Paulo;
• Reciclamos 100.800 pares de meias e transformamos em
2.520 cobertores que foram doados para 34 instituições.
Doamos 15.848 máscaras de proteção contra Covid-19 e 3.200
pares de meias.
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NOSSOS ASSOCIADOS

Outros indicadores

7.721 associados, sendo:
40,3% mulheres e 59,7% homens. Quando comparamos os cargos de
gestão¹, mulheres representam 33% do quadro e homens, 67%.

RESÍDUOS E EMBALAGENS
• 19 ton. de resíduos geradas. Destas, 1,5 ton. foram
vendidas para reciclagem;
• Nosso programa de entrega voluntária (Ponto Limpo)
recebeu mais de 36,7 ton. de resíduos dos clientes e
destinou-as para reciclagem.

Diversidade por faixa etária:
categoria

Diretoria
Gerência Adm/
Operações
Coordenação
Supervisão
Administrativo
Operacional
Encarregado

% menos
que 30 anos

% entre 30
e 50 anos

% mais que
50 anos

0,08%

0,03%

0,03%

0,07%
0,13%
0,31%
2,68%
39,86%
1,66%

1,12%
0,34%
1,41%
3,34%
34,30%
3,98%

0,10%
0,01%
0,21%
0,34%
5,08%
0,23%

• Pessoas com deficiência representam 4,3% do quadro.
• Investimos uma média de R$ 65 em treinamentos por associado.

DESPERDÍCIO E PERDA ALIMENTAR
• Temos a cultura de aproveitamento total dos itens
(sucos, saladas, receitas). Categorizamos as perdas
e analisamos os dados. Algumas categorias são:
avarias, violação, vencimento e furto. A partir disso,
estabelecemos metas internas para as lojas;
• Realizamos doações para o banco de alimentos do
Mesa Brasil – SESC e Prato Cheio. Totalizamos mais
de 30 toneladas de alimentos, impactando mais de
268 mil pessoas;
• Em 2021, a intensidade de perda e desperdício de
alimentos foi de 3,9% na comparação à receita líquida.

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO
• Nosso programa de fidelidade, o Leve Natural,
oferece diversos benefícios para os mais de 760 mil
clientes participantes, como descontos exclusivos e
ofertas personalizadas, prêmios, frete grátis, além de
conteúdo sobre alimentação e bem-estar;
• Exigimos a rastreabilidade para todos os produtores
de produtos frescos (frutas, legumes e verduras).
DOAÇÕES
• Doamos R$ 72.380 para a compra de cestas básicas
pela ONG União Rio, visando apoiar as comunidades
vulneráveis para reduzir os impactos da pandemia da
covid-19.

SAIBA MAIS
Conheça detalhes sobre nosso modelo de
negócio, nosso propósito, missão e valores no
nosso site.

¹ Coordenador, Diretor, Encarregado, Gerente, Nutricionista, Supervisor.
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Parceria com a Vibra Energia
(Lojas Local e BR Mania)

operação própria, e que utilizarão a

Em 30 de dezembro de 2021, foi aprovada

franqueados, as quais continuarão a

a criação da parceria com a Vibra
Energia S.A. para a exploração do

negócio de lojas de pequeno varejo,

dentro e fora de postos de combustível,
por meio das redes de lojas Local e

BR Mania. A parceria foi consumada

com a constituição da sociedade Vem

Conveniência S.A., cujo capital é detido
pela Americanas e pela Vibra, ambas
com participações de 50%.

A Vem Conveniência terá uma estrutura
de gestão e governança corporativa
própria e conta com 1.257 lojas de

pequeno varejo, sendo 55 lojas com

marca Local, e 1.202 lojas em postos
de combustíveis, operadas por

utilizar a marca BR Mania. A parceria
visa oferecer uma nova proposta de
valor a consumidores, franqueados,

revendedores e atendentes de lojas,
e conta com o somatório de forças

da Vibra e da Americanas, que detêm

ampla experiência de varejo no mercado
brasileiro, uma rede de pontos de venda
com capilaridade nacional, escala e
estrutura de suprimentos e logística,

tecnologia e atuação no varejo digital,

além de marcas reconhecidas. Tudo isso
representa um importante passo para
a expansão no mercado de lojas de
pequeno varejo no Brasil.

286
associados
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propósito
e valores

nosso
propósito

“somar o que o
mundo tem de bom
para melhorar a
vida das pessoas”

nossos
valores

Ter as melhores pessoas
—
Ser um bom “Dono do Negócio”
—
Buscar a excelência na operação
—
Ter foco no cliente
—
Delta – Fazer mais e melhor a cada dia
—
Ser obcecado por resultados
—
Respirar inovação o tempo todo
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nosso modelo
estratégico
GRI 2-6 | 2-12 | 2-24

Nosso poderoso
ecossistema nos
permite participar
de diferentes
momentos da
jornada de consumo
dos clientes. Ele
foi idealizado com
base em um modelo
estratégico que tem
como foco aumentar
a base de clientes
e a frequência de
compra.
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estratégia

crescimento
orgânico
Desenvolvimento e
evolução das nossas
plataformas

A estratégia ESG atua de forma transversal em todas
as tomadas de decisões no médio e longo prazo,
alinhada com a nossa missão, valores e propósito.

+ digital
+ física
+ fulfillment
+ fintech

Conheça detalhes
sobre os avanços
realizados em cada
plataforma no nosso
Fomento à Inovação
na página 55.

+ ads
+ motor de inovação (IF)

saiba mais

Conheça detalhes da estratégia ESG no
capítulo “É Tempo de Somar”, na página 43.

+ novos negócios
Complementam a jornada
dos consumidores e nos
permitem a entrada em novos
mercados. Desde 2005, foram
29 aquisições.

+ gente e cutura
Potencializam nossas
competências com a chegada
de culturas diversas, mas
alinhadas ao DNA de donos
do negócio.

crescimento
inorgânico
A combinação das
Companhias permitiu
a aceleração da
estratégia de M&A

governança
corporativa

Uma só Americanas
24 — 25
Melhores práticas
26 — 33

3

24

uma só
americanas
GRI 2-4

A combinação de negócios, em 2021, teve
início com a incorporação das operações
de Lojas Americanas S.A. pela B2W Digital.
A nova Companhia, que passou a se
chamar Americanas S.A., atua com uma
estrutura operacional totalmente integrada.
Criamos o Comitê de Combinação do
Negócio, responsável por definir a direção,
tomar decisões críticas e acompanhar
o progresso das frentes de integração,
atuando em pilares liderados pelos CEOs
da Americanas S.A.: Miguel Gutierrez tem
a responsabilidade de integrar a estratégia,
a governança e os stakeholders; Anna
Saicali integra as frentes de inovação,
tecnologia e gente; Timotheo Barros
supervisiona as operações, a logística e o
financeiro; e Marcio Cruz está responsável
pelo comercial, marketing e clientes.
Durante o processo, surgiu a oportunidade
de consolidar as bases acionárias da Companhia, que passa a atuar como uma só
Americanas também para o mercado de
capitais, tendo 70% das ações de “AMER3”
em free float.
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Destacamos que as
mudanças, apesar de recentes,
já impactam de modo
significativo o negócio.
A combinação integra todas as
cinco plataformas da Companhia,
otimizando a experiência do
cliente, além de potencializar um
poderoso motor M&A e Inovação,
enquanto a combinação das
bases acionárias melhora a
governança da Americanas
S.A., que já nasceu gigante.

valor de
mercado

GRI 2-1

A Americanas S.A. é uma Companhia de capital aberto, listada
no Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. Seu capital
é composto por 903.136.665 ações AMER3, exclusivamente
ordinárias, sendo 29,5% detidas pelo acionista de referência.
Atuamos no setor privado e não temos participação
acionária do governo, nem fazemos contribuições para
campanhas políticas.

Ao final de 2021, nossas
ações estavam cotadas
em R$ 30,79, resultando
em um valor de mercado
de R$ 28,52 bilhões.
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melhores
práticas

GRI 2-9 | 2-17 | 2-24 | 202-2 | 405-1

Como integrantes do Novo Mercado, um
segmento especial de listagem da B3 que
exige padrões de governança além dos que
constam na lei, nos comprometemos com as
boas práticas ao lado:
Acesse os detalhes das nossas
práticas de governança corporativa em:
ri.americanas.com/governanca-corporativa/
visao-geral/

100%
5,3 anos
100%
tag along de

mandato médio dos conselheiros1

de presença dos conselheiros em
reuniões

100%
conselheiros brasileiros

Considerando os membros do CA e efetivos do Conselho
Fiscal. O número contempla o histórico de mandatos dos conselheiros que atuavam na B2W Digital, anterior à combinação de
negócios para a criação da Americanas S.A., em 2021.

1

Critérios de Independência estabelecidos pelo Código Brasileiro
de Governança Corporativa (ICVM nº 586). Número total superior
ao mínimo de 20% exigido pelo regulamento do Novo Mercado.
2

06

comitês de
aconselhamento do CA

25%

mulheres na diretoria
estatutária

100%

21

43%
14.3%

disk alerta

das reuniões do CA abordaram
a estratégia ESG
membros independentes no CA2

mulheres no CA

políticas, códigos e regimentos
aprovados pelo CA

canal de denúncia terceirizado,
especializado e independente
agenda baseada nas recomendações do Institucional Shareholder
Services

(ISS) e IBGC
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liderança
experiente
GRI 2-9 | 2-29

Visando garantir a melhor tomada de decisões da
nossa liderança, dispomos de três advisors que, com
seus conhecimentos e expertises sobre o mercado e
os negócios da Companhia, assessoram os órgãos da
administração e o Conselho Fiscal da Americanas S.A.
São eles: Cristina Artimonte Farjallat, Fiamma Orlando
Zarife e Paulo Veiga Ferraz Pereira.
A seguir, conheça os detalhes dos nossos órgãos de
governança.

Conselho de Administração (CA)
GRI 2-10 | 2-11
De acordo com as diretrizes propostas no nosso Estatuto
Social, em 2021, nosso CA era composto por sete membros,
sendo três independentes. Destes, dois possuem mandatos
em outros conselhos.

Eduardo
Saggioro Garcia
Presidente
não executivo.
Atualmente é
membro de um
outro conselho
no setor1 de
consumo

Carlos Alberto
da Veiga
Sicupira
Não executivo
representante
da controladora
com experiência
no setor1 de
consumo

Os conselheiros, eleitos pelo sistema de chapas na Assembleia
Geral, têm mandato unificado de dois anos, com possibilidade
de reeleição. Após a primeira reunião, o Presidente do CA é
eleito pelos demais conselheiros, e os cargos de Presidente,
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não
poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

Claudio Moniz
Barreto Garcia

Paulo Alberto
Lemann

Sidney Victor
da Costa Breyer

Vanessa
Claro Lopes

Mauro
Muratorio Not

Não executivo
representante
da controladora
com experiência
no setor1 de
consumo

Não executivo
representante
da controladora.
Atualmente possui
mandato em
outro conselho
no setor1 de
consumo

Não executivo e
independente.
Atualmente,
é membro de
outros conselhos
no setor, e possui
experiência
no setor1 de
consumo

Não executivo e
independente.
Atualmente,
é membro de
outros conselhos
no setor, e possui
experiência
no setor1 de
consumo

Não executivo e
independente,
em seu oitavo
mandato. Com
experiência
no setor1 de
consumo

1

Setor de acordo com o GICS Level 1.
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diretoria
Eleita pelo CA, a Diretoria tem o
mandato de três anos, sendo permitida
a reeleição. Em 2021, contava com
quatro membros:

Miguel
Gutierrez

Anna
Saicali

Marcio
Cruz

Timotheo
Barros

Diretor Presidente e de
Relações com Investidores

CEO da Plataforma de
Inovação e Fintech

CEO da Plataforma Digital

CEO da Plataforma Física
e Diretor Financeiro

conselho fiscal
O Conselho Fiscal atua para proteger
o patrimônio e os interesses da
Americanas S.A., fiscalizando e
solicitando aos órgãos de administração
informações e esclarecimentos
necessários. Seu funcionamento é em
caráter não permanente e a eleição de
seus membros ocorre anualmente, com
direito à reeleição.
Atualmente, é composto por três membros:

Carlos Alberto
de Souza

Pedro Carvalho
de Mello

Peter Edward Cortes
Marsden Wilson

Presidente eleito pelo Controlador
em seu 11º mandato

Eleito pelo Controlador em seu
11º mandato

Eleito por Ordinaristas em seu
11º mandato
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comitês
GRI 2-9 | 2-12 | 2-13

Atuantes como grupos de trabalho de
assessoramento do CA, os Comitês
acompanham a estratégia de negócio
e propõem recomendações para a
gestão da Companhia.
Ao todo, temos seis Comitês –
nomeados pelo CA – formados por
conselheiros e por membros externos
e independentes convidados, que
se reúnem a cada fechamento de
trimestre ou sempre que convocados
pelo seu Presidente em uma
necessidade extraordinária.

Comitê de Auditoria
(100% independente)
GRI 2-16 | TCFD 1 | TCFD 2

Comitê
Financeiro

Comitê Digital
& Cliente

Encarregado pelo monitoramento
e qualidade das demonstrações
financeiras, pelo acompanhamento
das atividades de auditoria e
controles internos, bem como pelo
gerenciamento de riscos e Compliance,
além de recomendar à administração
a correção ou o aprimoramento das
políticas internas. Também compete ao
Comitê a avaliação e monitoramento
do Código de Ética e Conduta.

Atua em todas as decisões políticas
e financeiras, garantindo, assim, o
cumprimento das obrigações, políticas
e responsabilidades financeiras.

Assessora o CA para o cumprimento
de sua responsabilidade de supervisão
digital com foco em maximizar a
experiência dos clientes.

Membros | Paulo Alberto Lemann,
Roberto Moses Thompson Motta e
Paulo Veiga Ferraz Pereira.

Membros | Sidney Victor da Costa
Breyer, Claudio Moniz Barreto Garcia e
Cristina Artimonte Farjallat.

Membros | Mauro Muratorio Not,
Sidney Victor da Costa Breyer,
Vanessa Claro Lopes, Paulo Veiga
Ferraz Pereira, Maria Helena Cardoso
Figueira, Ricardo Scalzo, Vicente
Antônio de Castro Ferreira, Marcio
Luciano Mancini.
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Comitê
Ame

Comitê de Gente & Sustentabilidade
GRI 2-13 | 2-17 | 2-20 | TCFD 1 | TCFD 2

Comitê de Nomeação
GRI 2-10

Contribui para o cumprimento das
responsabilidades de supervisão dos
negócios da Ame Digital – nossa
plataforma financeira. Além disso,
tem a responsabilidade de discutir
assuntos de segurança da informação e
cybersegurança de toda a Companhia.

Responsável pela definição das melhores
práticas pautadas pelo equilíbrio entre
os pilares ESG, incluindo iniciativas de
sustentabilidade e diversidade, além de
monitorar os principais indicadores sobre
o tema, dentre eles os de mudanças
climáticas. Também orienta sobre as
políticas de Gente e Remuneração, para
garantir que todos tenham incentivos
para alcançar resultados excepcionais.

Auxilia na seleção e indicação de
candidatos aos cargos de membros do
CA, levando em conta os critérios de
diversidade estabelecidos pelo Comitê
de Gente & Sustentabilidade (gênero,
faixa etária e conhecimentos), bem como
experiências prévias e aspectos culturais
e comportamentais. Posteriormente, os
pretendentes são submetidos à votação
na Assembleia Geral.

Membros | Claudio Moniz Barreto
Garcia, Paulo Alberto Lemann e Carlos
Alberto da Veiga Sicupira.

Membros | Carlos Alberto da Veiga
Sicupira, Claudio Moniz Barreto Garcia,
Mauro Muratorio Not e Vanessa
Claro Lopes.

Membros | Carlos Alberto da Veiga
Sicupira, Elinton Bobrik, Fiamma Orlando
Zarife.
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avaliação e
remuneração da liderança
GRI 2-18 | 2-19

Nossa estrutura de remuneração, guiada pela Política
de Remuneração de Administradores, visa alinhar os
interesses da liderança aos interesses de longo prazo da
Companhia. O montante global é aprovado em Reunião na
Assembleia Geral. Posteriormente, cabe ao CA a distribuição
da verba individualmente, dividida entre fixa e variável.
O processo é feito pelo presidente do CA, no mínimo,
anualmente, sendo facultativa a utilização de assessoria
externa especializada. Inclui avaliação do órgão como
colegiado, de cada membro, bem como dos Comitês, do
Presidente, do CEO e dos demais diretores.
Os critérios envolvem a gestão de metas, abrangendo
indicadores estratégicos, como EBITDA, satisfação do cliente,
volume de vendas e despesas; e indicadores específicos
dos membros da Administração e Diretores individualmente
considerados. Os resultados são usados para estabelecer
planos de ação e o contínuo aperfeiçoamento dos órgãos,
bem como a definição da Remuneração anual.

O CA e o Conselho Fiscal contam com remuneração
fixa, determinada de acordo com o padrão de mercado
e proporcional às suas respectivas atribuições,
responsabilidades e demanda de tempo.
Os diretores estatutários possuem remuneração fixa e variável,
sendo o componente fixo determinado de acordo com a média
do mercado. No âmbito da remuneração variável, os membros
da Diretoria Estatutária fazem jus a incentivos de longo prazo,
por meio da outorga de opções de compra de ações, o
que estimula o alinhamento dos interesses de acionistas e
membros da Administração no longo prazo e o compromisso
com a sustentabilidade e a integridade dos negócios.
Consideramos as mesmas métricas de remuneração variável
dos demais diretores para o CEO. O período mais longo de
desempenho para sua remuneração variável é de cinco anos.

saiba mais

Acesse os detalhes da remuneração da
liderança na Política de Remuneração dos
Administradores, ou no item 13 do Formulário
de Referência.

gestão
sustentável

GRI 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-18 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | 2-28

Nossa estratégia ESG é transversal na tomada de todas
as decisões da Americanas S.A., pois acreditamos no
crescimento sustentável e gerador de valor.
Em 2007, fomos pioneiros na criação de um Comitê dedicado
exclusivamente à discussão da sustentabilidade, o Comitê
Companhia Verde, que atua até os dias de hoje e tem total
participação da alta liderança.
A condução do Comitê é de responsabilidade da Diretoria
de Sustentabilidade, integrante da IF, nossa plataforma de
Inovação e Futuro e com reporte direto ao CA.
Comprometidos com uma Gestão Sustentável, incorporamos
metas baseadas nos pilares ESG à remuneração variável de
todos os cargos da alta liderança, incluindo os CEOs. Também
incorporamos essas metas na remuneração variável de cargos
de coordenação e gerência da área de Sustentabilidade.
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Como reflexo dos importantes
avanços, destacamos a entrada,
em 2021, em um dos maiores
índices de sustentabilidade
do mundo, o Dow Jones
Sustainability Index.
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reconhecimentos

Dow Jones Sustainability
Index (DJSI)
1º ano de inclusão 2022

Índice de
Sustentabilidade
Empresarial (ISE)
8º ano consecutivo
como Americanas S.A.

compromissos

1

The Sustainability Yearbook
1º ano de inclusão
Reconhecimento como
INDUSTRY MOVER, por
termos apresentado a maior
evolução do varejo no S&P
Global Corporate Sustainability
Assessments (CSA)

Índice Carbono
Eficiente (ICO2)
11º ano consecutivo

CDP Climate Change
11 anos consecutivos de
reporte (nota B). Listagem
no índice de resiliência
climática (ICDPR-70) e
reconhecimento como uma
das empresas com melhor
gestão climática

Índice ESG do MSCI
Evolução para a
categoria A

Índice GPTW B3
1º ano (criação do
índice)

Signatários do Pacto Global da Organização das
Nações Unidas (ONU)

Assinatura do Net Zero 2030 do B Corp Climate
Collective. Adesão ao UNFCCC’s Race to Zero,
campanha que mobiliza cidades e organizações para
atingir o Net Zero até 2050

Compromisso para desenvolver uma meta baseada na
ciência (SBTi) e antigir o Net Zero

Além dos compromissos internacionais assinados, temos uma meta
própria de neutralizar as emissões da operação até 2025.

1

desempenho
financeiro

Cenário
35 — 36
Resultados
37 — 38

4
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cenário

Apesar do gradual reaquecimento
do mercado e do retorno de
atividades presenciais, o ano de
2021 continuou apresentando
grandes desafios que, por sua vez,
causaram impactos significativos
no cenário macroeconômico.
Dessa forma, o Produto Interno Bruto
Brasileiro (PIB) fechou em alta de 4,6%.
De acordo com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a inflação alcançou níveis 3x maior
do que o planejado no início do ano,
chegando a 10,06%. A taxa básica de
juros (Selic) ficou em 9,25%.
Apesar de ter sofrido fortemente os
efeitos da crise sanitária, o comércio
varejista teve uma boa recuperação e
fechou o ano com alta de 7,6%, segundo a GFK, enquanto o e-commerce
apresentou uma alta de 27% no volume
de vendas, segundo a Neotrust.
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riscos de
longo prazo

Em 2021, realizamos uma avaliação interna para identificar
os principais riscos emergentes, capazes de afetar a nossa
estratégia nos próximos três a cinco anos.

Crise Climática
Monitorado como emergente na categoria ambiental, o risco
impacta diretamente o nosso negócio devido à crescente
emissão de gases de efeito estufa, bem como a geração
de resíduos sem correta destinação pela sociedade. Como
consequência, o evento externo pode desencadear riscos
físicos à operação (descritos na página 119), além de
mudar o perfil de compra dos consumidores que optam por
produtos e serviços ambientalmente responsáveis.
Por isso, temos uma estratégia estruturada de Combate
às Mudanças Climáticas, que inclui ações de mitigação,
compensação e conscientização dos consumidores. Saiba
mais na página 117.

Instabilidade do cenário político
As atuais práticas econômicas e geopolíticas do Governo
Federal resultam em ciclos econômicos instáveis que podem
impactar o poder de compra dos consumidores e, como
consequência, têm potencial para mudar o seu perfil de
compra. Essas situações podem afetar os resultados da
Companhia, bem como a confiança de investidores nas
negociações de ações (conheça os detalhes no item 4.1
do Formulário de Referência). Como ações de mitigação,
ampliamos o sortimento de produtos essenciais que têm alta
recorrência de compra.

Ocorrência de Incidentes Cibernéticos
Ao longo dos últimos anos, o ambiente regulatório impôs
uma série de desafios para as empresas, sobretudo no
que tange ao uso e armazenamento de dados pessoais.
Em contrapartida, a atuação dos cibercriminosos parece
ter se intensificado, e grandes empresas no segmento do
Varejo, e-commerce e até mesmo bancos foram vítimas de
ataques e vazamentos de dados com grande repercussão.
A ocorrência desses incidentes pode atingir a Companhia de
diversas formas, e em grande escala, afetando desde sua
reputação até mesmo a continuidade de suas operações.
Nossas camadas de proteção cibernética são aprimoradas
de forma contínua, com uso de inteligência e aquisição

de novas soluções tecnológicas para prevenir e remediar
essa constante ameaça. Além disso, também revisamos
continuamente nossos procedimentos de resposta e
controles de cibersegurança para garantir seu alinhamento
com as melhores práticas e uma maior mitigação de riscos
que afetem a integridade dos dados e disponibilidade das
plataformas da Companhia.
Os riscos prioritários que reportamos ao Conselho incluem
temas como Pandemia, Cibersegurança e Conformidade.
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resultados
GRI 201-1

A seguir, detalhamos
os destaques
financeiros de 2021:
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destaques financeiros
(R$ mm)

2021 2020 %

1

variação

Resultado pró-forma, considerando a combinação
de negócios desde 01 de janeiro de 2021 e
resultados comparáveis.

1

GMV total

55.275

41.608

+ 32,8%

GMV parceiros

23.088

15.912

+ 45,1%

receita bruta

32.187

25.696

+ 25,3%

físico

13.080

12.228

+ 7,0%

digital

19.107

13.468

+ 41,9%

receita líquida

27.560

21.478

+ 28,3%

lucro bruto

8.706

7.041

+ 23,6%

margem bruta (% rl)

31,6%

32,8%

- 1,2 p.p.

EBITDA ajustado

3.303

3.232

+ 2,2 %

margem EBITDA aj. (% rl)

12,0%

15,0%

- 3,1 p.p.

lucro líquido

731

315

+ 131,9%

margem líquida (% rl)

2,7%

1,5%

+ 1,2 p.p.

é tempo
de somar

+ Excelência
54 — 72
+ Desenvolvimento
73 — 114
+ Ecoeficiência
115 — 136

5
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estudo de
materialidade
GRI 2-25 | 2-29 | 3-1

Continuamente,
mantemos um processo
de pesquisa para garantir
o alinhamento da nossa
estratégia ESG com os
temas capazes de gerar
riscos ou oportunidades
ao negócio. Em 2021,
devido à combinação da
Companhia, atualizamos
o estudo realizado no ano
anterior.
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1

2

mapear
a cadeia
de valor

identificar as exigências
do mercado
Utiliza referências globais para identificar os impactos e as contribuições do negócio.

ODS prioritários
Priorizados a partir da matriz
de necessidades e relevância x
urgência de atuação.

Frameworks de Sustentabilidade
Temas considerados prioritários
para o setor do varejo e
e-commerce.

Mecanismos de Mercado
Tópicos abordados nos principais
índices de sustentabilidade
mundiais.

Identificamos quem são nossos principais
stakeholders com base na matriz Poder x
Interesse. Internamente, priorizamos:
Cadeia de
Fornecimento1

+

Operação
Própria2

+

Pós-venda

Stakeholders prioritários: fornecedores de varejo (produção de matérias
primas e insumos, e fabricação de produtos – tier 1 e 2) e fornecedores
institucionais.
2
Stakeholders prioritários: varejo; financeiro; serviços, logística e
distribuição, e vendas.
1

3

análise
dos pares
Analisa quais dos temas levantados na etapa 2 são prioritários para os pares melhor colocados no
setor do varejo de acordo com o Yearbook 2021 do Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
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4

5

6

Consolida todas as informações das
etapas 2 e 3, e seleciona aquelas com índice
de relevância superior a 70% para ambas as
análises.

Em 2021, consultamos os stakeholders —
priorizados na etapa 1 — sobre os temas mais
relevantes para a Americanas S.A.1. Ao final,
os dados foram consolidados aos da etapa 4,
definindo, assim, nossos temas materiais finais.

Criação do conceito “É TEMPO DE SOMAR”,
que norteia a nossa estratégia ESG até 2022.

análise de
consenso

¹ As pesquisas foram enviadas de forma online. Para cada marca
ou categoria de stakeholder, adaptamos à linguagem e o layout
da página, visando maior engajamento dos públicos. Foram
consultados administradores de shoppings; associados; clientes;
executivos; fornecedores de marketing/publicidade e que fabricam
produtos vendidos; sellers; investidores; e membros de ONGs,
totalizando 645 respostas à pesquisa.

consulta
online

materialidade
estratégica
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nossa estratégia
ESG
GRI 2-28 | 3-2

Acreditamos que o futuro do planeta
está sendo construído hoje, com
base na soma do que o mundo tem
de bom, e nós temos participação
nessa história. Por isso, atuamos
alinhados ao Pacto Global da
Organização das Nações Unidas
(ONU) e à Agenda 2030 para alcance
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
A partir do estudo de materialidade,
definimos a Estratégia ESG e
monitoramos os gaps e fortalezas,
bem como as metas de acordo com
os ODS prioritários e os projetos
desenvolvidos para alcançá-las.
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é tempo de somar | 2022
+
excelência
Fomento à inovação
Cliente seguro
e satisfeito

+
desenvolvimento
Time de excelência
diversidade, igualdade e
não discriminação

privacidade de dados e

Relevância social

segurança da informação

engajamento com
comunidades e gestão
dos impactos de direitos
humanos

Fornecedores
responsáveis
gestão socioambiental
da cadeia

Condução ética

+
ecoeficiência
Combate
às mudancas
climáticas
Reciclagem,
circularidade
e ciclo de vida
dos produtos e
embalagens
materiais e resíduos

conceito

pilares

aspectos

Neste Relatório, desdobramos
a Estratégia ESG a partir de um
conceito central e três grandes
pilares, que guiam a gestão
da Americanas S.A. para oito
aspectos prioritários ao negócio, em
linha com as temáticas ESG.

relatório anual 2021

ODS
prioritários
TCFD 4 | TCFD 5
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2023
Acreditamos que o acesso
à educação é um poderoso
motor de transformações.
Por isso, compartilhamos
conhecimento gratuitamente
com jovens em situação de
vulnerabilidade social, além
de incentivar a qualificação do
nosso time e dos sellers.

meta

status

nosso progresso

Impactar quatro mil crianças com
o projeto que fornece água, higiene
e dignidade menstrual em escolas
públicas do Amazonas e Maranhão

a iniciar

A partir de 2022, instalar 33 postos de
lavagem de mãos nas escolas públicas,
capacitar equipes educacionais em
protocolos de saúde, e formar jovens
sobre saúde menstrual.

Impactar três mil jovens e capacitar mil a iniciar
profissionais municipais da região Norte
com o projeto de busca ativa escolar

2025

pág.

A partir de 2022, implementar
metodologia social e plataforma
tecnológica para apoiar municípios e
estados da região Norte no enfrentamento
da exclusão escolar, identificando,
registrando e acompanhando crianças e
adolescentes que estão fora da escola ou
em risco de abandono escolar.

Capacitar 100.000 jovens em
situação de vulnerabilidade social

em
andamento

Capacitação em diversas áreas de
conhecimento.

83

Capacitar pela Americanas Educa
500.000 pessoas em situação de
vulnerabilidade social

em
andamento

Realização de capacitações em
diversas áreas de conhecimento.

96

47

relatório anual 2021

2023
Temos grande potencial para
contribuir com a igualdade de
gênero por ser uma grande
empregadora e ter carreiras
voltadas à tecnologia.

2030

meta

status

nosso progresso

pág.

Formar cinco mil mulheres em STEM

a iniciar

Desenvolvimento da trilha de
capacitação.

79

50% de mulheres em cargo de
liderança em STEM até 2030

em
andamento

27,4% de mulheres em
posições relacionadas à ciência,
tecnologia, engenharia e
matemática (STEM).

77
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2023
Como grande geradora
de empregos diretos e
indiretos na cadeia de valor,
temos papel relevante no
desenvolvimento econômico
de pequenos negócios
por meio do incentivo ao
empreendedorismo.

meta

status

nosso progresso

pág.

Atingir 100 ONGs, instituições e/ou
empreendedores sociais e capacitá-los

em
andamento

Com o Americanas Social já
alcançamos 14% da meta e
estamos em expansão.

99

Geração de renda para mais de 2.500
pessoas com as entregas na favela

em
andamento

Em 2021, criamos o Americanas
na Favela gerando renda e
desenvolvimento para mais de
250 pessoas diretamente.

95
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2022
Já nascemos gigantes, como
uma das maiores varejistas
do país. Temos milhões de
clientes e uma capilaridade
única. Por isso, centralizamos
nossos esforços na redução
das desigualdades sociais,
com o desenvolvimento
das comunidades e
dos profissionais locais,
principalmente nas favelas.

2023

meta

status

nosso progresso

pág.

Criar e publicar Politica de
Valorização da Diversidade

em
andamento

As conversas e planejamento
com as áreas multidisciplinares
foram finalizadas. No momento,
estamos em fase de redação e
aprovação da Política.

76

Aderir ao Fórum de Direitos e
Empresas LGBTQIA+

em
andamento

Estamos em fase de aprovação
para a adesão ao fórum.

76

Criar um programa de ações
afirmativas para inclusão de negros
na liderança

em
andamento

Aderimos ao MOVER — movimento
pela equidade racial para a
promoção de negros em cargos
de liderança.

68

Expandir o Americanas na Favela
para 50 favelas

em
andamento

Em 2021, iniciamos o projeto
e estamos, atualmente,
em sete favelas do Brasil.

95

50

relatório anual 2021

meta

status

nosso progresso

pág.

Desenvolver uma meta de
redução das emissões baseada
na ciência (SBTi) e plano de
alcance para o Net Zero

em
andamento

Assinamos o Compromisso Business
Ambition 1.5°.

33

Implementação do projeto de
redução das sacolas plásticas

em
andamento

O projeto teve início em 2019, por meio do
Programa Inova 2030 da ONU, Fundação Dom
Cabral e a Liga de Intraempreendedores. Em
2020 e 2021, iniciamos reuniões com diversas
áreas para a construção do projeto de redução
de sacolas plásticas.

Ter 20.000 produtos certificados na
americanas + clima. Essas certificações contribuem para o combate
à mudanças climáticas

em
andamento

7,4% alcançada. Selos de 2021: Eureciclo,
Amigo do Clima e Sistema B. O projeto está
em expansão.

71

2025

Compensar as emissões totais
(Escopos 1, 2 e 3)

em
andamento

Expansão da frota logística ecoeficiente e
do uso de energias renováveis.
Compensação das emissões de Escopos 1
e 2 (operações carbono neutro).

120 - 130

2030

Atingir 100% da operação
abastecida com energia renovável

em
andamento

37% da carga total da operação
abastecida com fontes de energia
renováveis

127 - 129

Aumentar o uso de embalagens
recicláveis para reduzir os resíduos
sólidos em 30%

em
andamento

Estamos buscando tornar nossas
embalagens cada vez mais sustentáveis
utilizando menos materiais

134

2022
Frente ao desafio global
das mudanças climáticas,
monitoramos as emissões
diretas e indiretas do negócio,
e promovemos mitigação
contínua dos Gases de Efeito
Estufa (GEE) por meio de
processos inovadores.

2023

saiba mais
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valor gerado
em 2021
GRI 201-1

Nossos capitais

Modelo de negócio

Valor gerado

Stakeholders

52

relatório anual 2021

nossos
capitais

Humano

44.481
associados

2.201

novas
contratações

média
de 11h

de treinamento
por associado

modelo
de negócio

Manufaturado

+3.500
lojas

25

Fulfillment
Centers

343

veículos
ecoeficientes

Financeiro

R$ 32.187 mi
em receita bruta

R$ 28,52 bi
de valor de
mercado

Social e
Relacionamento

Intelectual

R$ 606.147,32 IF
em investimento
social

Inovação e Futuro

+ de 2.000

2 polos

fornecedores

JSMS

Juntos Somos Mais
Solidários

FAS

parceria com a
Fundação Amazônia
Sustentável
Americanas na Favela
Americanas Social

de recrutamento
remotos

Motor de
M&A
responsável por
conduzir a entrada
em novas verticais
e negócios.

Natural

297.217
MWh

de energia elétrica
consumida, sendo

88,4%
de fontes
renováveis

224 mil m³
de água
consumida

Nosso
Propósito

somar o que
o mundo
tem de bom
para melhorar
a vida das
pessoas

Valores
– Ter as melhores pessoas
– Ser um bom “dono do
negócio”
– Buscar a excelência na
operação
– Ter foco no cliente
– Delta: fazer mais e
melhor a cada dia
– Ser obcecado por
resultados
– Respirar inovação o
tempo todo
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stakeholders

valor
gerado

Ambiental

emissões

– Compensação de 100%
das emissões das
operações próprias e de
energia elétrica
– Inventário de CO2
realizado desde 2010
e auditado desde 2016
(GHG Protocol)
– Maior frota ecoeficiente
do Brasil
– Projeto Frota Elétrica
obteve o primeiro lugar
no Prêmio BBM na
categoria ESG

Econômicofinanceiro

Social

Governança

+66 mil

7.900

R$ 731 mi

43%

+350 mil

R$ 3.641.187

R$ 27,6 mi

Criação de seis Comitês de
assessoramento do Conselho

pessoas capacitadas
pelos projetos sociais

entregas realizadas pelo
Americanas na Favela

87%

clientes satisfeitos

53,19%

da liderança feminina e
53,63% do quadro total

jovens contratados em
situação de vulnerabilidade

valor distribuído

Projetos realizados em 22
comunidades junto à FAS
+1 milhão de pessoas
impactadas pelas ações
sociais

milhões de lucro
líquido

de receita líquida

de membros independentes
no Conselho

Criação da Diretoria de Riscos,
Auditoria e Compliance
Entrada no Índice Dow
Jones de Sustentabilidade
(DJSI) e destaque no The
Sustainability Yearbook
2022, da S&P Global
Revisão de todas as Políticas
pelo CA
Evolução no ISE da B3
Evolução no MSCI

clientes
fornecedores
acionistas
associados
sociedade
governo
parceiros
sellers
franqueados

+
excelência
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Entendemos o nosso poder de
impactar positivamente a vida dos
mais de 51 milhões de clientes
ativos ao final de 2021 por meio do
Fomento à Inovação1 nos aspectos
ESG. Somos resultado da união de
seis plataformas – física + digital
+ Motor de Inovação + Fintech +
Logística + Publicidade – que resultam
em um poderoso ecossistema
capaz de fornecer tudo. A toda
hora. Em qualquer lugar.

fomento
à inovação
GRI 2-6 | 3-3

Não identificamos impactos negativos resultado das relações comerciais (com
sellers, clientes e consumidores, por exemplo) para o tema material. Para ampliar
o impacto da gestão do tema material, assinamos pactos voluntários (descritos
na página XX) em que focamos em ampliar a participação de grupos diversos em
áreas de tecnologia.

1
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plataforma
digital

plataforma
física

TCFD 4

Atuamos em um modelo híbrido que une e-commerce (1P),
marketplace (3P), além da integração do O2O (online to offline)
à plataforma física.

SASB CG-MR-000.B

soluções permitiram que participássemos de mais jornadas
dos clientes ao oferecer produtos essenciais e frescos, e
resultaram em um crescimento superior a todas as demais
categorias da Companhia.

Americanas Marketplace
A combinação operacional expandiu ainda mais as
possibilidades do marketplace. Internamente, a mudança
para a estrutura comercial possibilitou a atualização da
estratégia. Para nossos 122 mil sellers, a integração das
plataformas permite ampliar os pontos de contato, e para
os clientes, amplia as soluções disponíveis e possibilita
entregas mais rápidas.

Americanas Mercado
O ano de 2021 marcou um período de grande expansão do
Americanas Mercado e do Supermercado Now. Ambas as

Devido ao crescimento e consolidação da
categoria, identificamos a oportunidade de
incorporar o Now, adquirido em 2020, à estrutura
da Americanas Mercado, em 2022.

Com isso, ampliaremos a relevância da marca “Americanas”
e integraremos ainda mais as operações, possibilitando a
utilização das demais soluções da Companhia e reafirmando
nosso compromisso de maximizar a experiência dos clientes,
além de potencializar a recorrência de compra, seja no
ambiente físico ou digital.

Estamos presentes em todos os estados brasileiros
por meio de:

06 modelos

de lojas próprias

04 marcas

em modelo de franquia

totalizando
1.343mil m²

de área de vendas

Nosso amplo mix de produtos está integrado às demais
plataformas que compõem o poderoso ecossistema da
Americanas S.A. Desta forma, oferecemos uma experiência
de compra cada vez mais fluída aos nossos clientes.
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modelo de atuação

nossas soluções

lojas próprias

1.012 lojas
área de vendas média

994 mil m

2

60.000

sortimento de itens de até

reposição automática de estoques

3 lojas
área de vendas de

2

15.000

logística just-in-time

2 lojas
área de vendas média localizada
em cidades do interior e nos
centros urbanos
70% produtos eletrônicos
foco na oferta de serviços e O2O

1

2

1º piloto instalado em local público no
Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão),
no Rio de Janeiro

online to offline (O2O)

70 m

2

79 lojas
área de vendas média de

40 mil m

lojas especializadas na venda de produtos
frescos com foco em frutas, legumes e verduras

2

Ame Pro é a solução proprietária de PDV móvel;
Espaço físico da Ame em 104 lojas, que atua como
hub de serviços financeiros.

sortimento voltado para alimentos e conveniência

283 mil m

sortimento de itens de até

35 m

ofertas de serviços

tecnologia exclusiva de compra 100% autônoma

786 lojas
área de vendas média, atuando
como negócio de bairro

franquias

Relação de parceria para prover o maior
número de serviços ao franqueado.
Aprovada em 30 de dezembro de 2021,
iniciando a operação em fevereiro/2022.

1

Dá autonomia para o cliente escolher a melhor
plataforma de compra e o modelo de entrega
mais conveniente.
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motor de
inovação – IF

ame

A IF é o motor de inovação da Americanas S.A. que tem o
propósito de criar e fomentar negócios disruptivos por meio de
novas tecnologias, estabelecendo um relacionamento contínuo
com o ecossistema de inovação em cinco frentes:

A Ame, plataforma financeira da Americanas S.A., surgiu
com o propósito de democratizar o acesso a serviços
financeiros e com o objetivo de monetizar o ecossistema,
de forma a ter uma participação substancial nos resultados
da Companhia. Sua atuação se dá em três pilares:

Aceleradora, desenvolvimento de projetos;
Incubadora, teste de novas ideias e experiências;
Corporate Venture Capital, investimentos em startups;
Novas tecnologias, integração físico e digital;
Motor de M&A, responsável por conduzir a entrada
em novas verticais e negócios. Em 2021, essa frente foi
responsável por importantes aquisições, com destaque
para o Grupo Uni.co, o Hortifruti Natural da Terra e o
Skoob.
A Ame é um exemplo tangível do propósito da IF. Seus
resultados nos inspiram a repetir essa história de sucesso em
outros negócios, como descrito a seguir:

2018
2019

Engajamento: programa de Loyalty, carteira digital
e marketplace de produtos e serviços financeiros e
não financeiros;
Plataforma de serviços para oferta de varejo: BaaS
(Bank as a Service), CaaS (Credit as a Service) e
SaaS (Software as a Service);
Crédito: serviços financeiro para fornecedores (1P),
sellers, merchants, franqueados e clientes.

2020

2021

MVP (wallet)
na Americanas,
Submarino e Shoptime

On-us (meios de
pagamento)
expandir a aceitação
dentro do nosso
ecossistema
Off-us (aceitação
e parcerias)
expandir a aceitação fora
do nosso ecossistema

Negócios Financeiros
(BaaS, CaaS e SaaS)
oferta de serviços
financeiros para clientes
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A evolução
da Ame, em

2021
–
3,6 milhões de estabelecimentos
conectados
–
1,3 milhão de cartões emitidos
–
Os clientes Ame são 3,1x mais
frequentes e têm um spending 3,2x
maior do que os demais clientes
–
Primeira loja autônoma aberta ao
público Ame Go, inaugurada no
aeroporto internacional RIOgaleão,
no Rio de Janeiro (RJ)
–
Aquisição da Parati (Bank as a Service
e Regtech), Bit Capital (Software as a
Service e PIX) e Nexoos (Credit as a
Service e empréstimos P2P)
–
Primeiro breakeven mensal registrado
em novembro
–
Mais de R$ 1 milhão de reais doados
por clientes para as ONGs parceiras

alcance

29 milhões
de downloads

transformação
em um
ecossistema
completo

visão de
futuro
87 funcionalidades
em três pilares:

12 milhões
de usuários ativos

O Super App.

Tecnologia Computer Vision,
Machine Learning e IA para
lojas autônomas.

O Super App para quem
quer vender.

Sistema operacional de varejo
para gerir seu negócio.

Tecnologia shopping on
the go.

plataforma
Software as a Service
Credit as a Service
Bank as a Service

crédito
Cartão de crédito
Empréstimos

engajamento
Seguros
Boletos
Transferências
Pix
Loyalty
Carteira Digital
Pagamento de Contas
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logística
TCFD 4

A Americanas Entrega, nossa plataforma de gestão
compartilhada dos ativos de logística e distribuição, atua em
um modelo flexível, desde o recebimento do pedido até a
entrega final. Por meio dela, viabilizamos a nossa estratégia
de O2O, conectada às plataformas física e digital, descrita nas
páginas anteriores.

Destacamos a criação de uma
única malha após a conclusão
da combinação operacional dos
negócios, realizada em 2021.

A seguir, detalhamos as principais soluções fomentadas em 2021:

Americanas Entrega Internacional

Americanas Entrega Flash

Modelo responsável pelas entregas internacionais da
Companhia. Dentre os benefícios, aproximamos os
clientes dos sellers que estão fora do Brasil, e garantimos
a rastreabilidade dos pedidos e o nosso padrão de
atendimento já característico. Em 2021, adquirimos um avião
responsável pelas entregas.

Solução de crowdshipping que conecta as lojas físicas às
casas dos clientes por meio de uma nuvem de quase 33 mil
entregadores parceiros em 892 cidades.

Como consequência, reduzimos o prazo de entrega de 20
para 13 dias para São Paulo e Rio de Janeiro e a previsão
é reduzir o prazo ainda mais nos próximos anos com a
ampliação do corredor aéreo.

As entregas são realizadas por meio de diferentes modais,
como carros, motos e veículos ecoeficientes, como bicicletas e
tuk-tuks elétricos. Em 2020, compensamos todas as emissões
históricas desse modelo de entrega, que continuou sendo
carbono neutro, em 2021, por meio da compensação das
emissões de CO2 no programa Amigo do Clima, em parceria
com a Way Carbon.

Dark Stores

Ultra Fast Delivery

Utilizamos inteligência de dados para criar projeções
de demanda, transformando as lojas físicas em postos
avançados de logística. Com isso, reduzimos o custo de frete
e o tempo de entrega dos pedidos. Nos próximos anos, a
meta é acelerar a iniciativa para todas as regiões do país.

Modelo de entrega em minutos, que utiliza a mesma plataforma
Americanas Entrega Flash, permitiu a expansão da categoria
de Mercado em 2021. A frente ganhou força após a aquisição
da Shipp, que garante entrega em 30 minutos e a expectativa é
ampliar ainda mais a inciativa nos próximos anos.
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publicidade
(Ads)
Nosso hub de publicidade omnichannel, o Americanas
Advertising, entrega mídias de branding, performance,
projetos especiais e conteúdos de marketing dentro e
fora da Americanas S.A. Disponibilizamos mais de 20
soluções – dentre elas Mídia Display, Vitrines Patrocinadas,
Branding Busca, Projetos Especiais, Ações Omnichannel
e muito mais – para ajudar indústrias, agências e parceiros
da Americanas Marketplace a posicionarem suas marcas e
expandirem suas vendas.
Nos próximos anos, pretendemos desenvolver novas
soluções que sejam ainda mais multiplataforma, além de
evoluirmos com modelos de inteligência artificial.
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cliente seguro
e satisfeito
GRI 3-3

A seguir,
apresentamos os
principais avanços
do ano para garantir
a excelência
de compras da
Americanas S.A.:
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privacidade
de dados

GRI 418-1 | SASB CG-MR-230a.2

Somos guiados pela nossa Política
de Privacidade e pela Lei Federal
13.709/2018 (LGPD).
A Política de Privacidade demonstra
como dados pessoais são tratados,
quais informações coletamos e
como as utilizamos, armazenamos
ou excluímos. Ainda, esclarece quais
são os direitos dos titulares e como
exercê-los.
Em 2021, criamos uma gerência
dedicada ao tema de Privacidade
de Dados, cujo objetivo é prevenir e
monitorar constantemente os riscos de
violação de dados pessoais, garantindo
o compromisso com a transparência,
privacidade e segurança dos dados
de nossos clientes durante todo o
processo de interação com nossas
plataformas digital, física e financeira.

Prevenimos e monitoramos constantemente os riscos de violações de dados
dos clientes por meio do nosso processo de Gestão de Riscos da área de
Privacidade de Dados. A atuação inclui a
identificação dos fatores de risco e suas
consequências para, posteriormente,
categorizá-los e tratá-los de acordo com
níveis de prioridade.
Como resultado das tecnologias
e processos desenvolvidos, não
registramos casos comprovados
de violações de privacidade, perda
de dados e queixas de agências
reguladoras em 2021.

saiba mais

Confira a nossa
Política de Privacidade.
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segurança da
informação

SASB CG-EC-220a.1 | CG-EC-220a.2 | CG-MR-230a.1

Dentre as práticas de segurança, não utilizamos informações
de usuários para fins secundários como venda de anúncios
direcionados, melhoria dos nossos produtos, ou ofertas de
serviços e transferência de dados ou informações a terceiros
por meio de venda, aluguel ou compartilhamento. Temos
o compromisso de utilizar os dados pessoais dos usuários
apenas para objetivos específicos e declarados, bem como
armazená-los apenas durante os períodos permitidos por Lei
e, após o prazo, eliminá-los.
Investimos significativamente em medidas técnicas,
administrativas e educacionais com relação ao tema. Como
exemplo, podemos citar:
Garantimos o monitoramento contínuo das ameaças e
a realização de testes de vulnerabilidades, nos antecipando à possíveis tentativas de comprometimento dos
dados e de nossas plataformas;
Implantamos, em 2018, a plataforma gamificada Hacker
Rangers, que através de cursos, quizzes e cyber atitudes leva conhecimento de diversos temas relacionados
à segurança da informação e comportamento seguro
de forma lúdica para os associados. Aqueles com as
melhores pontuações recebem premiações periódicas;

Criamos, em 2018, o grupo Comportamento Seguro
no Workplace1, que dissemina dicas, casos de uso,
cartilhas educativas e diversos conteúdos sobre o tema,
visando democratizar ainda mais o acesso à informação
e consolidar uma cultura de segurança da informação;
Realizamos onboarding em âmbito nacional para
os novos associados sobre conceitos básicos
de segurança da informação, realizando uma
imersão sobre sua responsabilidade na proteção
dos ativos tecnológicos e de informações, além de
recomendações de segurança no dia a dia;
Disponibilizamos o Guia de Segurança na página
inicial dos sites das nossas marcas, em sua barra
inferior, e também nos apps na seção “SOBRE O
APP”, priorizando a experiência dos clientes, utilizando
linguagem direta e elementos visuais para facilitar a
compreensão e acessibilidade, para que tenham certeza
de que estão se comunicando com os canais oficiais da
Companhia e não venham a ser vítimas de fraudes e/ou
golpes. Além disso, usamos nossas redes sociais para
fazer campanhas direcionadas ao público geral voltadas
para o tema;
Oferecemos um canal, acessível por qualquer pessoa,
por meio do qual podem ser realizadas denúncias
de anúncios, páginas, perfis e sites falsos (abuse@
americanas.com, abuse@submarino.com, abuse@
shoptime.com, abuse@soubarato.com e abuse@
empresas.americanas.com), que tem como objetivo

analisar as informações recebidas, detectar possíveis
fraudes e possibilitar uma rápida atuação;
Contamos, ainda, com parceiros estratégicos e
altamente especializados para a identificação preventiva
e remoção tempestiva de anúncios, páginas, perfis e
sites falsos (Brand Protection);
Possuímos uma Comissão Estratégica de Segurança
da Informação que é constituída por executivos da
área de Segurança da Informação e Diretores de
Tecnologia, podendo ainda utilizar especialistas, internos
ou externos, para apoiarem nos assuntos que exijam
conhecimento técnico específico, conforme Política de
Segurança da Informação;
Adicionalmente, é importante ressaltar que, em 2021,
a Companhia obteve a Certificação PCI DSS (Payment
Card Industry – Data Security Standard), padrão
internacional de segurança de dados voltado para a
indústria de cartões. Seu objetivo é garantir a segurança
de dados sensíveis em transações via cartões, que
acontecem em ambiente virtual, evitando, assim, fraudes
na internet, vazamento de dados e outros transtornos
relacionados. Hoje estamos no nível 1, o mais alto para a
categoria de prestadores de serviço.

1

Workplace: plataforma interna de comunicação
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proximidade
com nossos
clientes
Realizamos, ao longo do ano, diversas
pesquisas de satisfação. Na plataforma
digital, nosso Índice de Satisfação
na plataforma Reclame Aqui atinge
91,7% de clientes que voltariam a
fazer negócio com as marcas da
Companhia, após a solução positiva
do problema relatado.
Utilizamos, também, a metodologia
do Net Promoter Score (NPS), com
pesquisas realizadas por e-mail,
presenciais e por meio de totens
em loja. Para garantir o atendimento
pelo SAC de maneira humanizada
e próxima, possuímos a UniverSAC,
responsável pela capacitação do time.

Como resultado, em 2021, o tempo
médio de solução foi de 0,88 dias, o
que representa um avanço de 33% na
comparação com 2020.
Buscando um atendimento cada vez
mais inclusivo, nosso SAC já oferece
linguagem em Libras. Por meio do
ICOM, central de tradução simultânea,
a interpretação é realizada por meio
de uma videochamada. Temos
interpretes prontos para intermediar o
diálogo entre o deficiente auditivo e o
ouvinte. Garantimos a fidelidade, sigilo,
confidencialidade e integridade das
mensagens. Já realizamos mais de
2.400 atendimentos nesse modelo.

satisfação dos nossos clientes¹ (%)
ano

2021
2020
2019

total satisfeitos
NPS

clientes que receberam
a pesquisa NPS

87%

6,94%

84%

9,88%

57%

8,13%

¹ Valores consolidados com base no total de clientes da Americanas, Submarino e
Shoptime que responderam à pesquisa de satisfação realizada pela Ebit/Nielsen
nas plataformas físicas, presencialmente nas lojas, por e-mail, e por meio digital. A
metodologia usada foi a NPS, e a porcentagem de clientes que recebeu a pesquisa foi
calculada a partir do total de clientes em cada um das plataformas, anualmente.
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Comunicação
Este ano, seguimos trabalhando para aprofundar cada vez
mais o relacionamento com nossos clientes, tornando-o
também mais inclusivo. Saiba mais sobre nossa acessibilidade
no nosso site.
Também reposicionamos nosso canal do Youtube, ao mesmo
tempo em que consolidamos nossa marca por meio de ações
realizadas durante o Big Brother Brasil, maior reality show do
país, que destacaram as entregas rápidas e o Americanas
Mercado. Ainda em 2021, realizamos a aquisição do Skoob,
maior plataforma digital de conteúdo para leitores do país, com
mais de oito milhões de usuários.

Americanas Ao Vivo
Seguimos investindo no Americanas Ao Vivo, um
formato pioneiro no Brasil de Live Commerces,
que apresenta os produtos do app da Americanas,
possibilitando a compra instantânea.
Dentre os avanços, firmamos parceria com a
plataforma mobile de social commerce, a OOOOO,
que proporcionará a aceleração da plataforma de
Ads e aumentará os níveis de engajamento do
Americanas Ao Vivo.
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prêmios e
reconhecimentos
Resultado da evolução
da Estratégia ESG, que
garante maior proximidade
com nossos clientes e
comprova a eficácia das
ações desenvolvidas no ano,
recebemos os seguintes
prêmios e reconhecimentos:

marca
–

O Melhor de SP – Serviços (Folha de S.
Paulo) – Americanas: 1º lugar em Lojas
de Departamento;
Ranking Marcas Mais Valiosas do Brasil
(Brand Finance) – Americanas: 1º lugar
do Varejo;

negócios
–

Ranking 300 Maiores Empresas
do Varejo Brasileiro (Sociedade
Brasileira de Varejo e Consumo
(SBVC) – 1º lugar em Lojas de
Departamento, Artigos do Lar e
Mercadorias em Geral;

Prêmio BandNews Marca Mais Admirada
do Brasil (Grupo Bandeirantes) –
Americanas: 1º lugar do Varejo;

Ranking IBEVAR-FIA – 1º lugar em
Loja de Departamento do Ranking
de Faturamento; 1º lugar em Loja
de Departamento e Comércio
Eletrônico do Ranking de Imagem;

Melhores Serviços (Estadão) –
Americanas: 1º lugar em Cartão de Loja;

Época Negócios 360º (Época
Negócios) – 1º lugar do Varejo;

Black Friday de Verdade (Proxy
Media) – Americanas: 1º lugar
em Eletrodomésticos e Utilidades
Domésticas, Telefonia e Grand Prix: Loja
que faz a Melhor Black Friday do Brasil;
Submarino: 1º lugar em Livros, Filmes e
Games e 3º lugar na Grand Prix: Loja que
faz a Melhor Black Friday do Brasil;

Prêmio Líderes do Rio (LIDE)
– Destaque Empresarial
E-Commerce.

Prêmio Ebit | Nielsen – Shoptime: 1º
lugar em Loja Diamante Mais Querida, 1º
lugar em Eletroeletrônicos e 1º lugar em
Casa, Decoração e Ferramentas;
INTERBRAND – Americanas entre as 10
marcas Brasileiras mais valiosas segundo
a Interbrand.

logística
–

BBM Projeto de Logística
(MundoLogística) – 1º lugar
na categoria ESG pelo projeto
Frota Elétrica.

gente e gestão
–

Prêmio CIEE Melhores Programas
de Estágio (Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) – 1º lugar
em Melhor Programa de Estágio da
categoria Comércio na faixa de 51
a 300 estagiários;
Revelo Awards (Revelo) – 1º lugar
na categoria Star Company Empresa Diferenciada.

relacionamento
com o cliente
–

Prêmio Reclame Aqui (Reclame
Aqui) – Americanas: 1º lugar
em Rede de Varejo - Grande
Porte, E-commerce - Grandes
Operações e Equipe Campeã
de Atendimento; Americanas
Marketplace: 1º lugar em
Marketplace; Submarino: 1º
lugar em E-commerce - Médias
Operações; Ame Digital: 1º lugar
em Pagamentos Online; Carolina
Vergaça: Prêmio Profissional de
Atendimento (até 500 avaliações).

inovação
–

Prêmio IBEVAR de Inovação do
Varejo (IBEVAR-FIA) – 1º lugar na
categoria Diversidade e Inclusão
pelo projeto Americanas na Favela;
Design for a Better World Award
(Centro Brasil Design) – Better
Project pelo projeto Embalagens
Sustentáveis.

ESG
–

Selo Verde pelo 8º ano consecutivo
pelo apoio aos projetos Grael e
Grafitarte – Instituto Socioambiental
Chico Mendes;
Ranking Merco de
Responsabilidade ESG (Merco
Brasil) – Uma das 100 empresas
mais Responsáveis e com melhor
Governança Corporativa e uma das
30 empresas mais responsáveis
durante a pandemia no país.
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Atuamos visando oferecer produtos
inovadores, que garantem segurança
e qualidade para os sellers, bem
como para os consumidores finais e
demais parceiros de negócios. Como
resultado, não tivemos impactos
socioambientais negativos decorrentes
do processo de produção e consumo
de produtos e/ou serviços oferecidos.

oferta
sustentável e
de qualidade
GRI 2-17 | 2-28

No aspecto ESG, nossa CEO, Anna
Saicali, participa do Conselho Consultivo
do Unicef e integra o Comitê de CEOs
do MOVER (Movimento pela Equidade
Racial), que visa combater o racismo,
atuando na geração de oportunidades
para o povo preto do Brasil.
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pactos e
compromissos
GRI 2-23 | 2-24 | 2-25

Comprometidos com o alcance dos nossos
cinco Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) prioritários, integramos,
desde 2018, o Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, uma organização
focada na mobilização e sensibilização de
empresas na gestão de seus negócios de
forma socialmente responsável.
Somos signatários, desde 2013, do Pacto
Global da ONU junto com outras empresas
que buscam alinhar suas estratégias e
operações a princípios universais nas
áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio
Ambiente e Anticorrupção. Desde 2020,
estamos adequando o negócio para alcançar
a certificação de Empresa B e firmamos
os seguintes compromissos públicos e
voluntários, alinhados à estratégia ESG:

Coalizão Empresarial
para Equidade Racial
e de Gênero
Iniciativa do Instituto Ethos assinada em 2019,
o pacto visa a redução das desigualdades
sociais, com foco nas questões raciais e de
gênero no mundo corporativo.
Ações realizadas
– Patrocinamos, pelo 2º ano consecutivo, o
AFROPRESENÇA;
– Participamos do Dia de MOVER com
letramento racial no dia da Consciência
Negra;
– Desenvolvemos o Programa de Mentoria
Ame feito por mulheres e para mulheres.

Carta Empresarial
pelos Direitos Humanos
e pela Promoção do
Trabalho Decente

Princípios do
Empoderamento
Feminino, da ONU
Mulheres

Também promovida pelo Instituto Ethos e assinada por nós
em 2019, a carta promove o trabalho decente, reforçando a
equidade e a inclusão de pessoas com deficiência (PcD).

Os sete princípios desenvolvidos pela ONU
Mulheres buscam estabelecer lideranças
corporativas e a igualdade de gênero nas
Companhias. Aderimos à iniciativa em 2019
para potencializar nossas ações de garantia
de trabalho justo.

Ações realizadas
– Contratamos e desenvolvemos PcDs por meio do
Programa Somar, 1MiO e Inclui PcD;
– Patrocinamos o Autismo Tech, evento de tecnologia e empregabilidade;
– Mantivemos o selo ABVTEX para 100% dos fornecedores
críticos;
– Patrocínio da 1ª Feira de Empregabilidade de Paraisópolis
(SP) onde levamos mais de 30 mil vagas de emprego.

Pacto Empresarial pela
Integridade e Anticorrupção

Estratégia de redução das Emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE)

Assinado em 2018, o pacto é promovido pelo Instituto Ethos
para promover um mercado mais íntegro e ético.

Elaborado pelo Science
Based Targets initiative’s
(SBTi) framework, reafirma
o compromisso com o
Acordo de Paris para
limitar o aumento da
temperatura global a 1,5°C,
além de tornar a operação
carbono neutro até 2050.
Assinamos, em 2021, e
garantimos alcançar o
objetivo antes do prazo
estipulado, ainda em 2025.

Ações realizadas
– Criamos a Diretoria
de Riscos, Auditoria
e Compliance e
mantivemos a Comissão
multidisciplinar
de Compliance,
que garantem a
disseminação e o
engajamento do tema;
– Realizamos o mês da
Ética.

Aprofundamentos nos
temas em três políticas
publicadas em 2021:
– Política de Compliance;
– Política de Combate à
Corrupção;
– Política de Prevenção
à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do
Terrorismo.

Ações realizadas
– Patrocínio do SheHacks para o
empoderamento de mulheres na
tecnologia;
– Realização de Talks de Dia da Mulher e de
Dia das Mães com associadas.

Ações realizadas
– Mitigação — Eficiência
logística e Energias
Limpas;
– Compensação das
emissões;
– Assinatura dos
compromissos:
Business Ambition
for 1.5°C e Net Zero
2030 (B Corp Climate
Collective), parte da
inciativa UNFCCC Race
to Zero.

saiba mais
Conheça nossas
metas públicas
no Mapa de ODS
prioritários na
página 45.
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qualidade da oferta
de produtos

Desenvolvimento de novos produtos

O desenvolvimento de novos produtos avalia os seguintes
critérios para garantir a saúde e segurança de nossos clientes:
Possuímos uma ampla variedade de produtos, desenvolvidos
para garantir a segurança e o melhor custo-benefício para
nossos clientes. Ao todo, temos 27 Marcas Próprias (MPs),
em diversos departamentos, com destaque para as recentes
incorporações da Puket e Imaginarium, adquiridas com
o Grupo Uni.co.

Percepção da sociedade quanto ao produto;
Impactos socioambientais do produto;
Formalização de controles de alçadas adequadas para
operações financeiras;
Cumprimento às normas e políticas internas;

Realizamos avaliações em 100%
das categorias de produtos
alimentícios e de higiene e
beleza nas marcas próprias para
impactos na saúde e segurança.
saiba mais

Saiba mais sobre a ampla variedade de
produtos das nossas marcas próprias aqui.

Valorização do consumo consciente
GRI 301-3 | 306-2 | SASB CG-MR-410a.1 | TCFD 4

Incentivamos o diálogo com nossos clientes
para a escolha de produtos de forma responsável
e mais sustentável.

Pensando nisso, incluímos o departamento “sustentabilidade”
no site da Americanas, ampliamos a agenda de comunicação
para o tema – são exemplos o Dia do Meio Ambiente e a
Semana da Amazônia – e trabalhamos continuamente para
aumentar o portfólio das marcas próprias certificadas por
padrões ambientais e sociais de sustentabilidade.

Controles no processo de due diligence quando há
participação de parceiros na cadeia do produto;
Indicadores desenvolvidos para monitoramento;
Possibilidade de erro humano ou desvios de conduta
nos processos.

Na plataforma física, já possuímos seis produtos com selo
eureciclo e oito com o selo vegano. Em 2021, ampliamos o
projeto para as Marcas Próprias, sendo a Leven a 1º a contar
com o selo eureciclo em 100% de suas embalagens, o que
garantiu a reciclagem de, aproximadamente, 36,61 toneladas
de plástico referentes ao ano de 2020. Para os próximos anos,
a intenção é expandir para todas as MPs da Americanas S.A.
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Na plataforma digital, a criação da
americanas + clima auxilia os clientes
na identificação de produtos que ajudam
no combate às mudanças climáticas,
bem como incentiva que os sellers e
fornecedores dos produtos busquem as
devidas certificações, ampliando, assim,
o impacto positivo de seus negócios.
Em complemento, também criamos a
Americanas Social, que disponibiliza
produtos de negócios de impacto com
100% do lucro revertido.
Ao fim do período, totalizamos
R$ 630.381,00 de receita proveniente
de produtos de marcas próprias com
selo Vegano e R$ 3.686.944,12 com
selo eureciclo.

saiba mais

Saiba mais sobre o
Americanas Social
na página 99.

conheça a americanas + clima

Negócios que equilibram
propósito e lucro, considerando
o impacto das decisões para os
stakeholders e o meio ambiente.

Ao comprar um produto
com o selo, você garante
compensação ambiental
das embalagens por
meio de cooperativas e
operadores de reciclagem.

Programa da WayCarbon
que certifica produtos que
compensaram a emissão
de Gases de Efeito Estufa
da produção.

Ao final do ano,
a plataforma já contava com
1.471 itens certificados.
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marketing ético e responsável

Desenvolvemos todas as ações de comunicação, marketing
e publicidade baseadas nos valores do nosso Código de
Ética e Conduta, bem como alinhadas à legislação e códigos
de autorregulamentação do setor. Desta forma, garantimos
o respeito aos consumidores, cidadãos e o meio ambiente.
Somos contra qualquer tipo de engajamento que viole os
aspectos sociais e/ou ambientais que guiam nossa atuação.
Nosso compromisso inclui fornecer informações claras e
corretas sobre os produtos e serviços oferecidos, sem a
realização de propaganda enganosa, preconceituosa ou que
se aproveite de grupos vulneráveis às ações de marketing.

+
desenvolvimento
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time de
excelência
GRI 3-3

A Americanas S.A. tem as pessoas
no centro de tudo! Nossos talentos são
nossa maior fortaleza e acreditamos que
ter as melhores pessoas é estratégico para
alavancarmos cada vez mais os resultados.
Para isso, investimos fortemente na
atração, retenção e desenvolvimento do
time, assim como no fortalecimento da
nossa cultura organizacional.
Nascemos, somamos e nos transformamos com o objetivo de impactar
positivamente a vida das pessoas. Em
apenas um ano, vimos nosso time crescer
e atingir resultados espetaculares: somos
hoje mais de 44 mil associados, trabalhando juntos em um negócio multiplataforma
cada vez mais integrado.
São milhares de oportunidades, todos
os dias, para quem sonha grande e
quer, junto com a gente, somar o que o
mundo tem de bom para melhorar a vida
das pessoas. Como resultado, fomos
considerados pelo Great Place to Work
(GPTW), mais uma vez, um excelente lugar
para se trabalhar.
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perfil

+ de 44 mil associados
37.692 (85%) permanentes e 6.789 (15%) temporários

GRI 2-7 | 2-8 | 401-1

total por região

associado por tipo de emprego
homem

Incentivamos a construção
de um time de excelência
composto por pessoas com
experiências diversas, com
espírito de donos do negócio.
Essa diversidade é a nossa
riqueza. Ela é propulsora das
nossas ideias.

associado por contrato de trabalho

mulher
½ período3

homem
permanente temporário

mulher

integral

½ período3

integral

permanente temporário

1.038

58

1.384

68

996

100

1.223

229

4.478

173

3.985

209

3.904

747

3.227

967

1.094

46

1.289

64

957

183

1.105

248

11.900

375

14.250

709

10.907

1.368

12.437

2.522

1.408

55

1.828

70

1.320

143

1.616

282

Centro-Oeste

2.548

Nordeste

8.845
Norte

2.493
Sudeste

27.234
Sul

Seguindo nosso compromisso de fomentar a economia,
finalizamos 2021 com 2.2011 postos de trabalho abertos. Além
dos associados próprios, temos 1.968 terceiros, referentes aos
contratos de empresas especializadas de limpeza, segurança,
contabilidade, alimentação, informática e engenharia2.

3.361
total geral

44.481
Considerou 25% do total, desconsiderando o 1MiO.
Ambos os dados de associados e terceiros desconsideram indicadores do Grupo Uni.Co, Hortifruti Natural da Terra e
Vem Conveniência, em processo de integração após o processo de M&A realizado em 2021.
3
Meio período composto por estagiários e aprendizes. Todos são considerados “Permanentes”.
1
2
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diversidade, igualdade
e não discriminação
GRI 2-7 | 405-1 | 406-1 | SASB CG-MR-330a.1

Entendemos que a diversidade é essencial para alcançar
nossos valores, como o de ter as melhores pessoas.

Temos tolerância zero
para qualquer tipo de
discriminação de gênero,
raça, classe social, local de
origem e cultura na oferta
de oportunidades e na
definição das remunerações
da Americanas S.A.

2022

Criar uma política
de valorização da
diversidade
Aderir ao Fórum de
Direitos e Empresas
LGBTQIA+

Em 2021, tivemos 20 casos confirmados de discriminação,
que foram 100% tratados. Nos casos explícitos, realizamos
o desligamento imediato e, para os demais casos, tratamos
com advertência, treinamento ou orientação, dependendo
da situação ocorrida. Também destacamos que dentro
do processo de avaliação de novas aquisições, levamos
em consideração a promoção da diversidade. A área de
Gente atua como facilitadora para integração dos times,
permitindo que as individualidades sejas expressas e as
diferentes culturas sejam potencializadas para a entrega
dos melhores resultados.
A seguir, conheça a diversidade do time, em 2021:

Como forma de formalizar nosso compromisso com o tema,
destacamos as seguintes metas para esse ano:
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53,19% de mulheres
1
em cargos de gestão
52,38%
56,47%

28,57%

59,78%

27,40%

em cargos
de gestão júnior
em cargos
de média gestão

em cargos
de alta gestão

em funções gerenciais
de geração de receita

em posições
relacionadas à ciência,
tecnologia, engenharia
e matemática (STEM)

diversidade
por categoria
funcional2

gênero

faixa etária

masculino

feminino

– que 30 anos

30 a 50 anos

+ que 50 anos

diretoria

71,43%

28,57%

0%

42,86%

57,14%

gerência

43,53%

56,47%

48,44%

47,23%

4,33%

coordenação

54,99%

45,01%

24,50%

70,80%

4,70%

técnica/
supervisão

46,94%

53,06%

61,05%

36,23%

2,72%

administrativo

35,72%

64,28%

62,10%

34,77%

3,13%

operacional

47,44%

52,56%

82,70

15,84%

1,46%

aprendiz

36,68%

63,25%

100%

0%

0%

estagiário

53,85%

46,15%

99,52%

0,48%

0%

total

46,37%

53,63%

75,88%

22,20%

1,92%

1
2

Considerando os cargos de Diretoria (alta gestão); Gerência (média gestão); Coordenação e Técnica/Supervisão (gestão júnior).
Cobertura de 100% dos associados da Americanas S.A., desconsiderando Uni.co, HNT e Vem Conveniência.
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nossos avanços
no tema
diversidade por
orientação sexual1
(autodeclarada)

diversidade étnica/racial 1
(autodeclarada)

associados

diversidade por
escolaridade1
(autodeclarada)

outros
indicadores de
diversidade

cargos
de gestão2
PcD3

1,12%

amarelo

2,7%

2,6%

assexual

0,7%

ensino médio completo

36,3%

branco

34,5%

36,4%

bissexual

5,4%

30,7%

não binário1

0,22%

indígena

0,7%

0,5%

heterossexual

80,3%

ensino superior
incompleto ou cursando

42,1%

43,2%

homossexual

6,3%

19,5%

0,52%

pardo

ensino superior
completo

preto

16,9%

15%

outros

1,1%

5,8%

outros

0,6%

0,4%

prefiro não declarar

4,8%

pós-graduação
incompleta ou cursando

gênero fluido,
variável entre os
espectros feminino
e masculino1

prefiro não responder

1,6%

1,4%

1,4%

6,8%

não identificado

0,8%

0,5%

não identificado (questão não respondida pelos
participantes)

pós-graduação
completa
não identificado

0,9%

Considerando o total de 21.885 respondentes da pesquisa GPTW, o que representa 49,2% do total.
Considerando os cargos de Diretoria (alta gestão); Gerência (média gestão); Coordenação e Técnica/Supervisão (gestão júnior).
3
Os certificados de deficiência são apresentados no processo de admissão e reconhecidos pela equipe médica da Companhia.
1
2

Do total de sete
membros do
Conselho de
Administração,
28,57% possuem
entre 30 e 50 anos
e 71,43% possuem
mais que 50 anos.
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Comunicação e Capacitação

Nossas comunicações são pensadas para
que os associados se sintam participantes da
temática no dia a dia. Constantemente, engajamos o time via Workplace1 e realizamos
eventos online e presenciais.
Mulheres na tecnologia

O projeto Mulheres na Tecnologia é 100%
feito por mulheres e para mulheres, e tem o
objetivo de diminuir a desigualdade de gênero
no ambiente tecnológico.
Em 2021, realizamos quatro rodas de conversa
em que abordamos empoderamento e
liderança feminina, além de um bate-papo
sobre os desafios das mulheres em tecnologia.
No Dia Internacional das Mulheres e Meninas
na Ciência, gravamos um vídeo que reúne
1

Plataforma interna de comunicação.

depoimentos de associadas falando sobre
o orgulho em trabalhar com exatas e
também realizamos o evento tech week,
como uma forma de incluir e dar mais
espaço para as mulheres palestrarem e
darem cursos dentro da Companhia.

Inclusão PcD
Durante o ano, realizamos sensibilizações
nos temas relacionados a pessoas com
deficiência (PcDs). 100% dos nossos
eventos contaram com a tradução em
Libras e com legendas nos vídeos.
Realizamos ações de sensibilização e
engajamento com o time para garantir
um ambiente de trabalho cada vez mais
inclusivo. Como exemplo, o Setembro
Somar, compartilhou posts informativos,
uma palestra sobre capacitismo e oficinas
de Libras. Além disso, realizamos uma
palestra de sensibilização sobre autismo e
neurodiversidade para os associados, em
parceria com o Autismo Tech.
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Vem Somar
O Vem Somar, outra iniciativa incentivada
internamente, visa à inclusão de PcDs no mercado de
trabalho. Durante 90 dias recebemos os profissionais,
realizamos treinamentos e capacitações para as
devidas funções e, após o período, contratamos de
forma definitiva os mais bem colocados.

Autismo Tech
Apoiamos a 3ª Edição do Autismo Tech 2021, evento
que promove o protagonismo de pessoas neuroatipícas
no mercado de trabalho por meio da tecnologia. No
total, foram 11 semanas de capacitação e mentoria
com associados e conteúdos da Companhia para os
participantes do Hackathon.
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atração e
seleção
Contratações e rotatividade
GRI 401-1 | CG-MR-310a.2
Dentre os nossos valores, buscamos
sempre as melhores pessoas;
pessoas, estas, que se sentem
donas do negócio. Fazemos isso
pois acreditamos que a nossa
soma é participativa.

contratações
por gênero

contratações
por região

Conheça os números em detalhes
a seguir:

contratações
por faixa etária
A taxa de contratação mede a porcentagem de
contratados em relação ao total de associados, nas
categorias de gênero, região e faixa etária.
1

2020

2021

nº de
contratações

taxa de
contratação1

nº de
contratações

taxa de
contratação1

homens

865

16,28%

1.196

23,41%

mulheres

755

13,44%

1.005

17,31%

Sul

67

13,3%

80

12,70%

Sudeste

1.344

18,2%

1.979

26,41%

Centro-Oeste

33

5,7%

29

4,80%

Nordeste

132

6,9%

76

4,56%

Norte

44

8,0%

37

7,09%

menos que 30 anos

1.003

14,95%

1.211

19,78%

entre 30 e 50 anos

602

15,4%

973

21,92%

mais que 50 anos

15

4,8%

17

4,80%
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2020

Finalizamos o ano com:

20,17%
taxa de
contratação1

9,99%
taxa de rotatividade
voluntária2

rotatividade
por gênero

rotatividade
por região

rotatividade
por faixa etária

1
2

Considerando 24,54% do total.
Considerando 19,01% do total.

2021

taxa de
rotatividade

nº de
desligamentos

taxa de
rotatividade

homens

6,34%

368

10,38%

mulheres

5,71%

477

9,71%

Sul

12,06%

62

10,65%

Sudeste

5,95%

630

12,27%

Centro-Oeste

10,44%

68

11,53%

Nordeste

3,04%

62

3,80%

Norte

4,69%

23

4,43%

menos que 30 anos

8,20%

595

11,68%

entre 30 e 50 anos

2,60%

245

8,00%

mais que 50 anos

1,25%

5

1,67%
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1 Milhão de
Oportunidades
A iniciativa, firmada em 2020, visa
aumentar as possibilidades de trabalho
para jovens de 14 a 24 anos em
situação de vulnerabilidade por meio
da oferta de emprego e de cursos de
capacitação nos próximos dois anos.
Além disso, estamos desenvolvendo
trilhas de formação na Americanas
Educa, disponibilizadas de forma 100%
gratuita, para 1.000 jovens por mês.

vagas publicadas

+ 500
jovens contratados,
superando a meta de
6.000 contratações

Em 2021, foram:

7.900
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Ainda em 2020, devido às medidas de distanciamento por
causa da pandemia da covid-19, reestruturamos nossos
programas de atração de talentos, tornando-os 100% digitais
e gamificados, e sempre com intensa participação dos líderes.
O modelo de trabalho remoto potencializa a diversidade
internamente, ao mesmo tempo em que permite o
desenvolvimento de profissionais em suas próprias cidades,
sem que tenham que migrar para o eixo Rio-São Paulo.

Programa de estágio
GRI 404-2
Nosso programa possibilita uma experiência prática nos
desafios diários da Companhia, inclusive participando de
projetos de impacto na vida dos nossos clientes, sempre
com a mentoria do gestor e acompanhamento da área
de Gente & Gestão.

Estágio Tech
O Estágio Tech desenvolve jovens talentos para se
transformarem em desenvolvedores juniores, em apenas
seis meses. O programa conta com uma grade de aulas
teóricas e práticas para ensinar tecnologias, ferramentas e

conceitos da engenharia de software, além de mentoria com
a liderança e job rotation.

Programa Novos Talentos

Programa Trainee
GRI 404-2

Busca profissionais recém-formados já com aptidões para
atuação em áreas específicas. Desta forma, aceleramos a
capacitação para que se transformem em futuros líderes.

Desenhado para acelerar a carreira dos jovens recémformados, o programa atrai e seleciona um público talentoso e
diverso, capaz de contribuir com nosso negócio em diferentes
iniciativas estratégicas. Temos o compromisso de desenvolvêlos, dando oportunidades para seu crescimento profissional,
para que se tornem futuros líderes da Companhia.

Summer Job
GRI 404-2
Dividido entre edições para graduandos de instituições
nacionais e internacionais, o programa de estágio 100%
remoto com duração de seis a nove semanas propõe o
desenvolvimento de projetos inovadores e de alta relevância,
que são solucionados durante o período e no ambiente de
trabalho da Americanas S.A. Ao final do programa,
os estudantes apresentam seus projetos para a
diretoria da Companhia.

Programa Novos Talentos Mestrado
O Programa Novos Talentos Mestrado é a porta de entrada
para profissionais de alto potencial que querem crescer e se
desenvolver. Para este programa, buscamos profissionais
com sólida formação acadêmica, que já tenham concluído
o mestrado. Desde 2018, o programa já recrutou vários
profissionais para as mais diversas áreas, que hoje tocam
negócios com alta relevância e complexidade.

Programa Começando Juntos e Jovem Aprendiz
O programa, que insere jovens no mercado de trabalho,
ajudando-os a desenvolverem suas capacidades técnicas
e humanas segundo os valores da Americanas S.A.,
ganhou ainda mais destaque, em 2021, após participação da
Companhia no 1MiO.
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eventos

Universidades

Patrocínios de Eventos Tech

Pensando em reforçar nossa marca empregadora no
Brasil e Exterior, ao mesmo tempo que trabalhamos as frentes
de inovação, tecnologia e escala de negócio, mantemos
diversas parcerias com universidades. Dentre elas, os
Projetos Integrados entre associados e alunos, proporcionam
imersões em desafios para a geração de insights e de
soluções aplicáveis à Companhia.

Patrocinamos os principais eventos de tecnologia de
2021. Dentre eles, o Bracis, a Final Regional e Nacional da
Maratona de Programação, a Colisão Agile Trends, a 10a
Edição Brazil Js Conf, o Code Con, o Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação, o TDC Connections e o Hackbrazil,
da Brazil Conference.

Também estamos presentes nas principais feiras de
recrutamento, participamos de mais de 200 eventos
universitários, e colaboramos em disciplinas, palestras,
workshops, e treinamentos realizados por nossos times.
Em 2021, firmamos parcerias com Universidades locais
para a implantação dos Pólos Tecnológicos (no Ceará e
Espírito Santo), responsáveis por atrair, recrutar e, por fim,
desenvolver 67 talentos.

Podcasts
No intuito de dividir nossas construções nas áreas de
tecnologia e inovação, mantemos parcerias com canais de
Podcasts, onde nossos times compartilham os principais
projetos e desafios do negócio. Em 2021, tivemos encontros
com Hipster Ponto Tech, Tech Leadership Rocks, Kubicast,
Metrica Boss entre outros.
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desenvolvimento
dos associados
GRI 404-1 | 404-2

A Americanas Educa, nossa universidade corporativa, reúne
todas as trilhas de desenvolvimento dos associados de
acordo com um mapa de suas necessidades individuais.
Constantemente aprimorada, a Universidade busca atender a
lacunas técnicas, que envolvem, por exemplo, a capacitação
em ferramentas, softwares e quaisquer outros temas ligados à
operação da área, bem como habilidades comportamentais,
relacionadas às relações interpessoais no ambiente de
trabalho, como inteligência emocional, senso crítico para
tomada de decisões e assim por diante.
Os conteúdos são ofertados de forma online. Na plataforma, o
associado pode acessar o conhecimento desejado a qualquer
hora, em qualquer lugar. Em 2021, totalizamos R$ 7.739.694
investidos em treinamento, o que representa uma média
de R$ 174,00 por associado. Disponibilizamos mais de 120
cursos assíncronos, que totalizaram mais de 200 mil horas de
treinamento. Nos treinamentos síncronos, contamos com um
programa de capacitação chamado Replica, que garante a

disseminação do conhecimento e experiência por meio dos
nossos associados, que chamamos de replicadores. Em
2021, foram realizadas mais de 300 turmas, com mais de
60 temas trabalhados e 109 replicadores, totalizando mais
de 463.000 horas.
Além disso, contamos com 43 polos de treinamento
espalhados pelo Brasil, que chamamos de CDA (Centro de
Desenvolvimento Americanas).
Mantemos uma cultura de feedback constante e,
anualmente, usamos a Avaliação de Desempenho (AVD) dos
associados como forma de identificar oportunidades que
auxiliam no desenvolvimento do time, ao mesmo tempo que
nos garantem seguir capacitando os melhores talentos.
Os associados, após um ano de trabalho, são avaliados
quanto aos Resultados, Compartilhamento de Valores e
Características da Liderança (quando aplicável).

Outra prioridade para nós é
promover o crescimento dos
nossos talentos. Por isso,
em 2021, realizamos 11.383
promoções, sendo 52,46%
de mulheres e 47,54% de
homens. De todas as vagas
abertas no ano, 67,7% foram
preenchidas internamente1.
1

Considerando 25% do total.
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Nossos treinamentos proporcionam aprendizado constante e
oportunidade de crescimento, além de garantir o alinhamento
à cultura e aos objetivos da Companhia. Nesse contexto
destacam-se:

Academia de dados
GRI 404-2

1ª Liderança
GRI 404-2

Formação em método

Nosso ecossistema de inovação também conta com
uma forte cultura data driven, relacionada diretamente ao
foco na experiência de nossos clientes. Dessa forma as
capacitações voltadas para dados são outra relevante frente
no desenvolvimento de inovação.

Direcionado para os analistas seniores que têm como seu
próximo passo profissional, tornarem-se coordenadores
(primeiro nível de gestão) ou, em caso de carreira em Y,
especialistas que supervisionam projetos.

Promovemos capacitação em método por meio do
Programa Lean Six Sigma, Métodos Ágeis, Design thinking,
além de outros temas como gestão de processos,
desenvolvimento de projetos e resolução de problemas.

Programa de Liderança

Americanas Fellow

A partir de um complexo trabalho de people analytics,
desenvolvido junto com professores pesquisadores de Harvard
e West Point, construímos um Programa de Liderança, que
visa a uma mudança de patamar em nosso método de
formação de profissionais e desenvolvimento interno.

Programa de incentivo ao desenvolvimento, que oferece bolsas
de estudo em graduação, pós graduação, MBA e mestrado
para associados que se destacam em suas funções.

Mais do que disseminar conhecimento sobre análise de dados,
queremos fortalecer nossa cultura centrada neste tema. Para
isso, contamos com a Academia de Dados, uma capacitação
aplicada pelos associados e para os associados, feita com
a ajuda de gestores da área de dados. Os replicadores
podem se inscrever ou são indicados por seus gestores, e
capacitados pelo time de DHO, apoiam na disseminação dos
mais de 35 cursos da Academia.
Desde sua criação, mais de 1.000 associados participaram e,
em 2021, totalizamos mais de 17.000 horas de treinamento.
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RENAEX

Focado na Venda

Evento anual voltado para toda a
Liderança da Companhia, desde 2020
realizado no formato 100% online. Este
ano, foram cinco dias de programação,
com mais de dez horas de conteúdo
e mais de 1.800 associados
reunidos com o objetivo de alinhar o
entendimento do negócio, aumentar
nossa sinergia com uma melhor
comunicação, gerar conhecimento
mútuo e trocar experiências.

Objetiva orientar e engajar todos
os Gerentes de Loja para alcançarem
resultados extraordinários nos
principais eventos da Companhia.
Em 2021, foram quatro eventos
com a participação dos mais de
1.700 gerentes.

Tech Week
Uma semana inteira destinada
à tecnologia em vários formatos
como palestras, talks e workshops.
O conceito é que o evento seja
feito pelos nossos associados,
para nossos associados. Por isso,
qualquer um pode se inscrever para
compartilhar seus conhecimentos. Em
2021, foram mais de mil participantes
e mais de 40 horas de conteúdos em
mais de 33 temas.

Meetups
Nossas rodadas de encontros em
formato online são momentos de
troca de informações e experiências
envolvendo profissionais das
comunidades de tecnologia e nosso
time. Alguns temas abordados foram:
Big Data, Machine Learning, Java,
Golang, Agile, SEO, Open Source e
UX em parceria com Tecnogueto, Data
Bootcamp, Data Analytics BR, Scrum
Aplicado, Mais Mulheres em UX, QA
Ladies, Afrophyton, High5devs, Devs
Java Girl, Cloud Girls, AiGirls e muitas
outras comunidades parceiras.
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pesquisa
de engajamento
Conquistamos a Certificação Great
Place to Work (GPTW) por mais um
ano consecutivo, e apresentamos
altos níveis de engajamento dos
associados na resposta às pesquisas,
pela primeira vez respondidas
como “Americanas S.A.”.
Além da pesquisa GPTW, que
possui periodicidade anual,
contamos com uma pesquisa
semanal, chamada Pulses. Por
meio dela, temos uma visão
atualizada dos níveis de engajamento
dos associados, possibilitando,
assim, rápidas adaptações na
estratégia, caso necessário.

pesquisa de engajamento Pulses1
ano de referência

2021
2020
2019

satisfação

adesão

90,36%

57%

86,77%

47%

79,45%

61%

Pesquisa realizada utilizando o método likert (pontuação de 1 a
5). As opções de resposta são: “discordo totalmente”, “discordo
parcialmente”, “não concordo nem discordo”, “concordo
parcialmente”, e “concordo totalmente”. A pesquisa foi enviada
para 100% do quadro total.

1
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saúde e
bem-estar dos
associados

Nesse sentido, também mantemos um programa de gestão
do tema de saúde e bem-estar para garantir a eficácia das
nossas ações. Dentre os aspectos acompanhados, estão:
Avaliações de riscos e perigos. Em 2021, os
principais motivos de acidentes e lesões foram
relacionados ao manuseio de objetos pesados e à
operação de carros hidráulicos;

GRI 403-9

Priorização dos casos e implementação de
processos visando à redução dos problemas
identificados, incluindo metas internas de redução
de acidentes. Como ações de mitigação, em 2021,
realizamos o monitoramento constante dos casos,
independentemente do nível de gravidade. Foram
propostas mudanças que incluem uma série de
treinamentos, como os Diálogos de Segurança e
Ordem de Serviço oferecidos para associados e
terceiros em nossos Fulfillment Centers e Lojas Físicas;

Somos guiados pela nossa Política de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente, que garante as diretrizes de segurança no
trabalho, seja ele presencial ou remoto, para todas as áreas
de todas as empresas e subsidiárias da Americanas S.A.
saiba mais

Conheça os detalhes do documento aqui.

Por fim, atuando de forma preventiva, incluímos o
tema em requisitos contratuais. Internamente, a área
de Segurança do Trabalho – pertencente à Diretoria
de Gente & Gestão e com reporte ao Comitê de
assessoramento do CA de Gente & Sustentabilidade –
realiza inspeções, bem como mantém procedimentos.
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acompanhamento de acidentes
de trabalho¹
ano

2021
2020
2019
2018

nº de horas
trabalhadas

acidentes de trabalho
em 2021
fatalidades

taxa de frequência
de lesões com
afastamento (LTIFR)³

associados

terceiros

nº

índice2

nº

índice

84.262.200

0

0

0

0

3,7502

92.397.580

0

0

0

0

1,7316

89.287.352

0

0

0

0

1,0304

86.881.828

2

0,023

0

0

1,2661

associados

Cobertura de 100% das operações próprias e dos associados da Americanas S.A.
Tipo de acidente / número de horas trabalhadas no ano x 1.000.000.
3
(Número de acidentes com afastamento) / (Total de horas trabalhadas) x 1.000.000.
1
2

associados

número

índice2

acidentes com
consequência grave

1

0,0119

acidentes de
comunicação obrigatória

266

3,7502
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Rede de cuidado
GRI 401-3

Em 2021, continuamos superando
os desafios impostos pela pandemia
da covid-19 para garantir a saúde e o
bem-estar dos nosso time e de seus
dependentes. Desde 2020, implementamos o regime de home office para
o time administrativo, a depender da
área de atuação, e criamos a Central
Covid, descrita a seguir:

juntos
somos
mais
saúde
Nosso programa Juntos
Somos Mais Saúde, lançado
em 2019, garante uma rede
de apoio com mais de 125
profissionais que, desde o
início da pandemia, prestam
assistência aos associados e
seus dependentes suspeitos ou
confirmados por covid-19.

A atuação da
Central Covid é feita
em três pilares:

1 prevenção
Testagem em larga escala;
Cuidado prévio após a abertura
das lojas;
Capacitação de todo o time por
meio do Programa Agentes de
Saúde em todas as unidades,
incluindo lojas e Fulfillment Centers.

2 tratamento
Ampliação do time de
assistência médica em 24%.

3 acompanhamento
O departamento de saúde
da Companhia oferece toda
a assistência necessária e
suporte contínuo para garantir
o bem estar e recuperação
completa dos associados.
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Adicionalmente, mantemos
um programa para garantir o
melhor acompanhamento para
as futuras mães e pais, que
podem tirar dúvidas com o time
médico da Companhia e recebem
informações necessárias para
uma gestação adequada e
segura. O auxílio creche é elegível
para 100% das associadas
mulheres com filhos, de acordo
com a legislação aplicável.

licença
maternidade/paternidade1

maternidade

paternidade

associados com direito a tirar a licença

18.488

17.377

associados que tiraram a licença

1.230

606

retorno pós-licença
(considera apenas as mulheres em que o
período de licença terminou em 2021)

95%

-

Associados com direito
a tirar licença de acordo
com a legislação vigente
da CLT, desconsiderando
temporários, estagiários e
menores aprendizes, o que
que representa 80,6% do total.
Associados que tiraram a licença
faz referência aos profissionais
que solicitaram a licença
maternidade/paternidade ao
longo do ano.

1
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relevância
social
GRI 2-29 | 3-3

Alinhados aos Princípios
do Pacto Global e
aos ODS 4, 5, 8 e 10
da Agenda 2030 da
ONU, prioritários para
a Americanas S.A.,
incentivamos ações ao
longo de todo o ano
para ampliar a nossa
relevância social no país.
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desenvolvimento
de comunidades e
pequenos negócios
GRI 413-1
Usamos a nossa capilaridade e a grande presença em todo
o território nacional para ampliar o impacto positivo nas
comunidades em que atuamos.
Oferecemos aos clientes uma grande variedade de itens a
preços justos e acessíveis em nossos produtos; desenvolvemos pequenos negócios por meio de soluções oferecidas aos
nossos sellers e parceiros; e fomentamos economias locais ao
contratar e desenvolver profissionais em suas cidades.

Americanas na Favela
GRI 203-2

Para garantir a redução das desigualdades, proposta no ODS
10, em 2021, desenvolvemos, de forma pioneira no Brasil, o
Americanas na Favela, um projeto de inclusão da população
brasileira moradora de comunidade na rede de entregas
de nossos produtos. Tendo em vista a dificuldade que os
serviços logísticos enfrentam para alcançar essas pessoas,
pela inexistência de CEP e/ou numeração das casas, para
muitos, essa foi a primeira experiência de compra online.
Pensando nisso, em parceria com a startup de logística
Favela Brasil Xpress, atualmente operamos em sete favelas
– duas no Rio de Janeiro e cinco em São Paulo – com a
implementação de containers e bases locais que funcionam
como centros logísticos, permitindo a inclusão de mais de um
milhão de moradores no radar de entregas, que conta com
mais de 200 entregadores. Também ofertamos 1.000 bolsas
de estudo e geramos 60 empregos diretos (CLT).
No total, mais de 350 mil pedidos foram entregues por meio
de diversas modalidades de transporte, como bike e tuk-tuks
elétricos, buscando a ecoeficiência na operação.

Consideramos que o sucesso em menos de um ano em
atividade é devido não somente ao impacto da inclusão social
que o Americanas na Favela possibilita, mas também ao seu
eixo de desenvolvimento da economia local.
Em parceria com o G10 favelas – bloco de líderes e
empreendedores de impacto social das favelas – e a Labora –
startup de inclusão profissional –, capacitamos moradores em
cursos de micrologística e iniciação no mercado de trabalho
(#PartiuTrampo) visando expandir a contratação de mão de
obra local das favelas para realizar o last mile dos pedidos.

A nossa meta é expandir
a iniciativa para 50 favelas
até 2023, ampliando
as bolsas de estudo e
os cursos oferecidos.
Queremos crescer a base de clientes atendidos e aumentar
o número de parceiros. Fazemos isso pois acreditamos no
protagonismo das favelas e na importância e urgência da
atuação junto a essa população anteriormente invisibilizada.
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gerando inclusão, capacitação e empregos na favela

destaques
2021

Patrocínio ao evento de
Dia das Crianças com o
#DiaDeSorrirComAmericanas
em Paraisópolis. Participação
de mais de duas mil
crianças e doação de 500
brinquedos e guloseimas;
Patrocínio da Vila Magia de
Natal em Paraisópolis, com
doação de R$ 300 mil em cestas
básicas, somados a mais de
4.000 brinquedos distribuídos
em comunidades no Rio de
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP);
Doação de mais de 25 mil livros
de diversos temas para 15
comunidades de Pernambuco,
Rio de Janeiro e São Paulo;

Geração de emprego e renda
para moradores das favelas;

1.000 bolsas de estudo
oferecidas;

R$ 140 milhões em GMV nas
bases do projeto;

Plataforma de treinamentos
para capacitação de forma
gratuita com diversas trilhas
de soft skills, hard skills,
ferramentas e tecnologia.

Fomento ao empreendedorismo
social por meio da Americanas
Marketplace;
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“A Americanas tem sido uma
importante parceira do G10
Favelas com iniciativas voltadas
para as comunidades, que
geram inclusão social.
Paraisópolis, assim como
outras favelas do país, tem um
grande potencial. As empresas
passaram a enxergar e agregar
valor para transformação
desses territórios.”
Gilson Rodrigues,
Presidente do G10 Favelas.

98

relatório anual 2021

nossas frentes de atuação

Amazônia
GRI 203-1 | 203-2

Em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável
(FAS) impactamos mais de 3.200 famílias em 22
pequenas comunidades ribeirinhas e indígenas na
Amazônia por meio de quatro frentes em 2021.
A colaboração com a FAS é de extrema importância
pois reafirma o nosso compromisso de manter,
melhorar e conservar a biodiversidade presente na
floresta amazônica. Nesse sentido, somos enfáticos
em garantir que não existam operações próprias e
nem de fornecedores nestes locais com biodiversidade
crítica, assim como sejam proibidas qualquer forma de
desmatamento desses ecossistemas.
Adicionalmente, investimos no projeto de Redução do
Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD), como
parte da estratégia de compensação das emissões
de Gases de Efeito Estufa (saiba mais na página 130),
complementar à estratégia principal de mitigação.

ODS
incentivados

Educação Ambiental e
Gestão de Resíduos

Inclusão Digital e
Capacitação Tecnológica

Fomento ao
Empreendedorismo

Melhoria
da Alfabetização

Educação ambiental
para moradores de 11
comunidades indígenas e
ribeirinhas da região do baixo
Rio Negro.

Por meio do projeto
Conectividade Digital,
que leva internet para
comunidades ribeirinhas
e indígenas, beneficiamos
1.479 pessoas. O projeto
também possibilitou o uso
da telemedicina no período
de pandemia.

Realizamos cinco cursos
de empreendedorismo
local, totalizando 157
pessoas impactadas.

Alfabetização de moradores
das comunidades locais por
meio da formação continuada
de 50 professores do ensino
fundamental, beneficiando
seus 612 alunos.

Este ano, coletamos 508 kg
de resíduos e sensibilizamos
1.110 moradores locais em
quatro oficinas sobre o tema.

Ofertamos cursos de
Manutenção de Motores de
Popa para 22 comunitários;
e de Recepção em Meios
de Hospedagem para 135
comunitários. Ambos em
parceria com o Centro de
Educação Tecnológica do
Amazonas (CETAM).

É com muita alegria que, em
2021, Publicamos o Guia
“Bases do Aprendizado
para a Alfabetização” e o
“Alfabetário Ilustrado”,
que insere a temática,
símbolos e cultura
amazônica na alfabetização.
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Americanas Social
GRI 203-2
O Americanas Social é o nosso marketplace focado em
organizações e negócios de impacto social com 100% do
lucro dos produtos vendidos revertido para as instituições.
Desta forma, possibilitamos que elas aumentem seus recursos
e ampliem a geração de valor nas comunidades.
Em 2021, impactamos positivamente mais de 165 mil pessoas
e ampliamos o número de parceiros, chegando a 14 ONGs
participantes e com a previsão de expansão para 100 até
2023. Além de comprar os produtos, o consumidor também
pode realizar doações por meio da plataforma da Ame.

saiba mais

Conheça as instituições e os produtos
vendidos no site da Americanas Social aqui.

“Nossa parceria com a
Americanas visa somar
forças para alavancar
o empreendedorismo
feminino, a
sustentabilidade e a
geração de emprego
e renda. A venda de
produtos no site da
Americanas e as lives
produzidas no Americanas
Ao Vivo incentivam
e impulsionam ainda
mais o nosso negócio
de impacto social.”
Suéli Feio,
idealizadora da Costurando Sonhos

100

relatório anual 2021

Desenvolvimento
de nossos parceiros
Nosso marketplace é uma poderosa
ferramenta para o desenvolvimento
de pequenos negócios.
Damos oportunidade para que
pequenos empreendedores – que
representam 60% do total de sellers
– aumentem suas vendas devido
ao tráfego de clientes altamente
qualificado das nossas marcas, além
de um time comercial experiente, e
de todas as demais conveniências,
descritas a seguir:

Capacitação no Americanas Marketplace
Por meio da nossa plataforma de capacitação
na Americanas Marketplace, oferecemos mais
de 600 conteúdos em diferentes formatos, como
videoaulas, podcast, e-books e lives, que podem
ser consumidos por nossos parceiros e sellers em
qualquer horário e lugar.
Além da plataforma, disponibilizamos conteúdos
em parceria com o Sebrae, Ideris, Afferolab, Preço
Certo, Google e Facebook. A capacitação, 100%
gratuita e com a entrega de certificado, formou
mais de 15 mil lojistas nacionais e internacionais,
em 2021, sendo 35% deles Microempreendedores
Individuais (MEIs).

Americanas Summit
A primeira edição do Americanas Summit teve o tema
“O Futuro é Agora” pois uniu todas as conquistas do
passado com a visão de futuro da Americanas S.A. O
evento foi organizado seguindo o nosso propósito de
somar o que o mundo tem de bom.
O objetivo é fazer diferença no mercado por meio
do compartilhamento de conhecimentos e da
conexão entre pessoas e negócios, além de oferecer
ferramentas e engajar empreendedores em linha com a
sustentabilidade socioambiental.
A programação, focada na interatividade e networking,
foi transmitida ao vivo e online para mais de três mil
pessoas simultaneamente.

saiba mais

O evento também está disponível
no Youtube aqui.
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investimento
social privado

A seguir, compartilhamos
nossas principais frentes de
atuação no ano:

GRI 203-2 | 413-1

Orientados pelas diretrizes da Política de Doações de
Produtos e Apoio a Projetos, em 2021, ampliamos o
nosso impacto social guiados pelos cinco ODS prioritários
para a estratégia ESG e totalizamos R$ 10.386.602,82 de
Investimento Social Privado, dividido entre:

doações filantrópicas

investimento na comunidade

iniciativas comerciais para
a comunidade

R$ 1.212.294,64
R$ 3.472.308,18
R$ 5.702.000,00
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Instituto Juntos Somos
Mais Solidários (JSMS)
GRI 203-1
Por meio do JSMS, desde 2020,
realizamos doações visando colaborar
para o desenvolvimento de uma
sociedade cada vez mais sustentável e
equilibrada.

Doações
Mais de R$ 74 milhões em doações desde 2020
— Adequação da fábrica
de Bio-Manguinhos (RJ)
— Construção do Hospital de
Campanha Lagoa-Barra (RJ)
— Campanha Pacote do Bem
em quatro estados
— R$ 64 mil em exames na
campanha Respira Xingu
— R$ 200 mil doados ao estado do Acre
— Disponibilização dos serviços
logísticos para transporte de itens
— Doações de itens essenciais
para ONGs parceiras

saiba mais

Conheça os detalhes das
doações de 2020 no nosso
Relatório Anual.

— R$ 17.783,50 em espécie para a ONG
Cabelegria confeccionar perucas para
mulheres em tratamento quimioterápico
— R$ 588.363,82 em produtos para
instituições por todo o Brasil nos
projetos “Páscoa Juntos Somos Mais
Solidários“ e “Inverno Juntos Somos
Mais Solidários”
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Unicef
Junto com o Unicef, atuamos no combate à pandemia
com foco na educação de crianças e jovens por meio da
conectividade. Enviamos 594 kits de educação digital e
incentivamos o compartilhamento de informações sobre
inclusão produtiva; saúde mental; desenvolvimento de
competências digitais e participação cidadã; autocuidado
e saúde menstrual nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São
Paulo (SP) e Belém (PA).

Projeto Grael + Livro nas Praças
O projeto Grael, resultado da parceria com o Instituto Rumo
Náutico desde 2016, objetiva a democratização do acesso às
práticas esportivas, como a vela, para jovens em situação de
vulnerabilidade social, além de ofertar cursos de capacitação
em educação ambiental e em varejo – parceria com o SENAC
– para 129 jovens, em 2021.
Os alunos do Grael tiveram oportunidade de visitar o ônibusbiblioteca Livros nas Praças durante a XX Bienal Internacional
do Livro Rio. O projeto, apoiado desde 2007 por meio de lei
de incentivo, objetiva tornar a literatura cada vez mais acessível
por meio de empréstimo gratuitos de livros no Rio de Janeiro e
São Paulo. Desde o lançamento, o ônibus já impactou 196.359
visitantes, sendo 42.373 só em 2021.
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HumaniTI

DICARA

Em parceria com a ONG HumaniTI e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), promovemos
o programa “Educação Conectada’’, que objetiva o acesso à
educação para jovens e crianças alunos de escolas públicas.
Em 2021, impactamos mais de 38 mil alunos, treinamos 1.672
profissionais de educação e realizamos seminários online para
mais de 400 pessoas de 56 escolas de Osasco (SP).

Realizado pela FAS e incentivado pela Americanas S.A. por
meio de lei de incentivo, o projeto, alinhado às diretrizes do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visa o desenvolvimento de crianças e adolescentes ribeirinhos da Amazônia.
Este ano, quatro municípios foram beneficiados pelos cursos e
visitas domiciliares de acompanhamento socioassistencial para
as acrianças e adolescentes e suas famílias, totalizando cerca
de 1.300 pessoas impactadas.

Museu do Amanhã

Apoiado via lei de incentivo, o Museu do Amanhã tem o objetivo
de ampliar o conhecimento do público por meio do compartilhamento de informações sobre a sustentabilidade do planeta.
Em 2021, a programação ocorreu de forma híbrida, alcançando
27 mil pessoas online e mais de 200 mil presencialmente.

Clube de Leitura Digital

Desenvolvida pelo Observatório do Livro e apoiada via Lei
de Incentivo, a iniciativa visa promover bem-estar físico
e emocional à população idosa por meio de clubes de
livros para maiores de 60 anos. Em 2021, 20 clubes foram
implementados no estado de São Paulo, impactando 541
idosos e totalizando 10.459 livros lidos.
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fornecedores
responsáveis
GRI 2-6 | 2-29 | 3-3 | 204-1

Nossa ampla oferta de produtos é
possível graças a nossa cadeia de
fornecimento, composta por mais de
dois mil fornecedores. No total, foram
pagos R$ 3.372,4 milhões com a
categoria, em 2021.
Dentre as principais categorias, estão:
fornecedores têxteis, alimentícios,
papelaria e utilidades domésticas.
Em nossas Marcas Próprias, do total
de produtos e serviços adquiridos,
35,71% foram de fornecedores
nacionais e 64,29% importados.
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Somos guiados por três documentos,
complementares entre si:

Política de Fornecedores:atua
como um Código de Conduta
específico para o relacionamento
com esses stakeholders,
incluindo o respeito aos direitos
humanos e os melhores padrões
ambientais e sociais;
Política de Sustentabilidade:
apresenta diretrizes para o
relacionamento com todos os
stakeholders, para garantir a
sustentabilidade do negócio;
Código de Ética e Conduta:
orienta a construção dos
documentos citados acima (saiba
mais na página 111).

Em 2021, destacamos a participação de fornecedores
que fabricam nossos produtos vendidos e de marketing e
publicidade na construção do estudo de materialidade.

Também destacamos a parceria com 22 fornecedores
para a criação do americanas + clima, nossa
plataforma de produtos selecionados que atuam para
a redução dos impactos das mudanças climáticas.
Na Americanas Marketplace, implementamos
mecanismos internos de monitoramento dos sellers
para combater a venda de produtos falsificados ou
inapropriados de acordo com nossa Política, além de
disponibilizar um curso sobre o assunto, para que o seller
esteja preparado em todas as pontas.

Os casos de inconformidade são tratados em graduações de
penalidades, que direcionam as consequências para os atos,
podendo resultar na expulsão do seller da plataforma.
saiba mais

Sobre a redução dos impactos das
mudanças no clima, página 117.
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seleção

avaliação

GRI 308-1 | 408-1 | 409-1 | 414-1

GRI 308-2

Como forma de incorporar os critérios ESG na cadeia e
mitigar possíveis riscos, realizamos due diligence em todos
os processos de seleção, bem como garantimos que 100%
dos fornecedores estejam de acordo com a Política de
Fornecedores e incluímos cláusulas em 100% dos contratos
firmados que garantem o cumprimento de:
Rigorosos padrões de qualidade e rotulagem,
de acordo com o Código de Ética e Conduta e
legislação vigente;
Critérios socioambientais, com destaque para o
respeito aos direitos humanos – combate ao trabalho
forçado e infantil, bem como os demais princípios de
Dignidade Humana e melhores práticas trabalhistas;
Princípios éticos, como anticorrupção e práticas
anticompetitivas.

Antes da assinatura dos contratos,
também realizamos análise
documental de questões como
regularidade do CNPJ, tributação,
alvará, débitos tributários e
trabalhistas, além de ações cíveis e
criminais da empresa e seus sócios
em âmbito estadual e federal.
Para os fornecedores críticos
(detalhados a seguir), também
exigimos a conformidade com o
checklist da ABVTEX e DNV GL
(auditoria). Em 2021, 100% dos novos
fornecedores de Marcas Próprias
foram selecionados com base em
critérios socioambientais, totalizando
86 ao final do ano.

No caso do descumprimento dos
critérios contratuais, descritos no tópico
anterior, somos enfáticos na aplicação
de multas e no descredenciamento
do fornecedor. Nesse caso, avaliamos
a legislação vigente, as condições
de trabalho e direitos humanos, a
responsabilidade socioambiental e a
qualidade do produto final.
Internamente, mantemos o
monitoramento constante da cadeia.
Após a avaliação, classificamos em
níveis de criticidade com relação aos
possíveis riscos ambientais, sociais
e reputacionais para o negócio, além
de realizar o acompanhamento dos
principais KPIs de avaliação:

principais KPIs monitorados
meta

status

01
100% dos
fornecedores
de Vestuário
vinculados e
aprovados pelo
programa ABVTEX
até abril de 2022

96,33%

02
Realizar a
avaliação de 100%
dos fornecedores
nacionais de
marcas próprias
não-têxteis até
dezembro de 2022

26,79%

03
Ter 20 mil produtos
certificados
no programa
americanas +
clima até 2023

7,36%

Como reflexo das boas práticas e do monitoramento da cadeia de suprimentos,
nenhum fornecedor foi descredenciado em virtude de critérios socioambientais.
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principais impactos avaliados

fornecedores
críticos

GRI 303-1 | 308-2 | 408-1 | 409-1 | 414-2

Como resultado da avaliação,
identificamos 119 fornecedores
críticos para a Americanas S.A.
nas categorias de têxteis – devido
aos maiores riscos de violações de
direitos humanos – e nacionais de
Marcas Próprias – pelos riscos de
reputação e qualidade.
Em ambos os casos, as auditorias,
realizadas anualmente, cobrem os
dez principais impactos ambientais
e 12 sociais. São exemplos (no box
vermelho ao lado):

Violações de Direitos
Humanos (condições de
trabalho, negociação coletiva
e discriminação), em especial
para grupos minorizados
(mulheres, negros e crianças),
para colaboradores e terceiros

Condições
de trabalho
inadequadas e
descumprimento
da legislação
trabalhista

Política
Nacional de
Resíduos
Sólidos

63 têxteis

1

Resoluções
do Conselho
Nacional de
Meio Ambiente
(Conama) 357 e
430 sobre água
e efluentes

Normas
Regulamentadoras (NRs)
04, 05, 06, 07,
09, 10, 17, 23
e 24

Qualidade
dos
produtos

56 nacionais marcas próprias

1

100% foram
avaliados
pela ABVTEX
(Associação
Brasileira de Varejo
Têxtil). Destes:

Contaminação
de solo, ar e
água por uso
inadequado
de controle
de pragas

96,33% receberam certificação
que garante conformidade
com a ética e boas práticas de
responsabilidade socioambiental;
Quatro identificados como
causadores de impactos
ambientais;
12 identificados como
causadores de impactos sociais.

Incluindo 13 fornecedores do Grupo Uni.co, recém adquirido em 2021.

produtos
alimentícios

produtos não
alimentícios

+ISO 22000
+IFS Global Market Food
(segurança alimentar)

+ISO 9001:2015
(gestão da qualidade)

100% foram
avaliados
pela DNV GL.
Destes:

76,79% foram aprovados;
Um foi identificado como
causador de impacto ambiental;
Nenhum identificado como
causador de impacto social.
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No aspecto ambiental, do total de
fornecedores críticos avaliados, 80%
dos reprovados apresentaram planos
de ação de melhorias dentro do prazo
de até 60 dias e não tivemos casos de
encerramento de contrato no ano.
Para os causadores de impactos
sociais, 100% dos que não
receberam certificação da ABVTEX
implementaram planos de ação
e nove já foram recertificados.
Durante o período, não tivemos
contratos encerrados, mas
seguimos acompanhando os demais
fornecedores que ainda não estão
aptos à certificação ABVTEX.

Recall de produtos de
marcas próprias
Trabalhamos constantemente para
oferecer produtos inovadores,
que proporcionam segurança e
qualidade aos consumidores finais
e demais parceiros de negócios.
Como resultado dos critérios
de desenvolvimento, bem como
do monitoramento da cadeia de
fornecimento, não realizamos recalls
de produtos nos últimos quatro
anos, não havendo, assim, despesas
incorridas devido a este motivo.
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condução
ética
GRI 2-12 | 2-23 | 2-24 | 3-3 | 205-1
205-3 | 206-1 | 412-1 | 412-3

Nossa atuação é pautada por princípios de
respeito às diferenças individuais, que geram
um negócio cada vez mais responsável e
gerador de valor. Exigimos o cumprimento
das condutas esperadas pelos associados
e contamos com uma série de políticas
– aprovadas pelo CA – orientadoras dos
relacionamentos com nossos públicos e
com o meio ambiente.
Além das políticas, também endossamos
compromissos voluntários relevantes. Saiba
mais sobre nossa Oferta Sustentável e de
Qualidade, na página 69.
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dentre os
esforços para
garantir uma
condução
ética em 2021,
destacamos:

código de ética
e conduta
Monitoramos 100% das operações – fixas e novos
negócios – para potenciais impactos dos direitos
humanos, e não identificamos grupos vulneráveis ou riscos
significativos na análise de riscos sobre o tema;
100% dos nossos contratos de investimentos
significativos1 incluíram cláusulas de direitos humanos;
Avaliamos 100% das operações de novos negócios
em relação a potenciais riscos de corrupção. Nesse
sentido, identificamos como principais riscos a entrada
de stakeholders inidôneos e, como ações de prevenção,
realizamos due diligence e o monitoramento contínuo para
assegurar o relacionamento apenas com stakeholders
alinhados ao nosso Código de Ética e Conduta. Como
resultado, não tivemos qualquer caso de corrupção no ano;

Nosso Código é a diretriz que orienta os valores, princípios e
comportamentos que devem guiar a atuação da Americanas
S.A. com todos os stakeholders internos e externos.
Somos enfáticos e não compactuamos com o descumprimento do documento. Pensando nisso, tratamos internamente
100% dos 905 casos registrados este ano de natureza comportamental e operacional.
As estatísticas são acompanhadas pelo Comitê de Auditoria
e pelo Conselho de Administração e, para os casos
procedentes, aplicamos sanções baseadas na Política de
Interna de Consequências, que inclui orientação, treinamento,
advertência, desligamento normal ou por justa causa, ou
processo criminal, dependendo da natureza da denúncia, da
gravidade do caso e das evidências coletadas.

Não recebemos ações judiciais por concorrência
desleal, práticas de truste e monopólio.
Consideramos “significativos” os investimentos em M&A, totalizando sete
aquisições. Destaque para o Grupo Uni.co S.A., Skoob Books 3D Serviços de
Internet Ltda., e Hortigil Hortifruti S.A.

1

saiba mais

O documento completo encontra-se
disponível aqui.
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ética na
prática

compliance e
riscos corporativos

GRI 2-5 | 2-12 | 2-16 | 2-25 | 205-1 | 415-1

GRI 2-24 | 205-2

Ética na Prática é o nome do nosso
programa de Ética e Compliance, pois
acreditamos que o segredo do nosso
sucesso é ter o time de excelência
engajado e comprometido com a
cultura ética no dia a dia do trabalho.

aspectos de corrupção, integridade,
sustentabilidade e direitos humanos,
como acesso a atividades de educação
e desenvolvimento, segurança e
saúde, valorização da diversidade e
responsabilidade socioambiental.

Realizamos treinamentos sobre o
Código de Ética e Conduta
com os associados desde seu
ingresso na Companhia.
Em 2021, o documento foi revisado
pelos conselheiros e o treinamento
foi disponibilizado sob a forma de
vídeoaulas na nossa universidade
corporativa, Americanas Educa,
para 100% dos associados
da Companhia, totalizando
aproximadamente 48 mil horas.

Também comunicamos 100% dos
associados, membros do Conselho
de Administração e Diretoria sobre o
tema por meio de reuniões e peças
de comunicação nas lojas, Fulfillment
Centers e escritórios. Por meio
de conteúdo publicado em nossa
plataforma interna de comunicação,
aproximadamente cinco mil associados
receberam informações sobre o tema,
incluindo 100% das lideranças, que se
responsabilizam pelo desdobramento
aos cargos operacionais que não têm
acesso à ferramenta.

Nesse sentido, destacamos que
o treinamento na Americanas
Educa aborda temas que vão além
da cultura empresarial, incluindo

Em 2021, criamos a Diretoria de Riscos,
Auditoria e Compliance, com o propósito de
proteger e gerar valor para Companhia:
Fornecendo suporte à estratégia e à
tomada de decisão da Alta Administração
e fortalecendo os mecanismos de
Governança e a cultura da integridade;
Prevenindo, identificando e tratando
fragilidades, aproveitando oportunidades
e possibilitando um crescimento seguro e
sustentável do negócio;
Garantindo a conformidade do negócio,
por meio de suporte à operação no
cumprimento de leis, regulamentos
e normas, inclusive no combate a
corrupção, lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo.

Também executamos auditorias internas e
externas dos nossos principais processos e
implementamos um Comitê de Auditoria 100%
independente, com reporte direto ao CA. Além
disso, contamos com uma Política de Contratação
de Serviços Extra-Auditoria.
Destacamos que, nos últimos quatro anos, não
realizamos contribuições financeiras para quaisquer campanhas políticas; lobby, representações
de interesse ou semelhantes; associações comerciais ou grupos isentos de impostos; e outras contribuições, como gastos relacionados a medidas
eleitorais ou referendos. Vale acrescentar que não
temos nenhuma receita proveniente de licitações
públicas, governos e autarquias.

saiba mais

Sobre a Política de Contratação de Serviços
Extra-Auditoria, disponível aqui.

113

relatório anual 2021

Política de Gerenciamento
de Riscos
GRI 2-12 | 2-16 | 2-27
Contamos com uma robusta Política de
Gerenciamento de Riscos que estabelece
princípios, diretrizes e responsabilidades a serem
observados, além de apontar as oportunidades
do negócio, abrangendo assuntos como:
corrupção, meio ambiente e sociedade.
A Companhia e suas controladas, bem como
todos os associados, diretores estatutários e
não estatutários, membros do CA, membros de
Comitês, membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, representantes e terceiros, direta ou
indiretamente relacionados com a Companhia
devem seguir as diretrizes.
Em 2021, as 32 preocupações críticas foram
comunicadas à alta liderança, relacionadas aos
riscos emergentes (descritos na página 36),
bem como aos incidentes cibernéticos (focados
no armazenamento de dados pessoais e na
proteção contra ações criminosas) e os demais
riscos prioritários ao negócio, como a pandemia
de covid-19, cibersegurança e conformidade,
como descrito no Formulário de Referência.

etapas do gerenciamento de riscos

1

2

identificação e
mapeamento

classificação e
priorização
Os riscos são agrupados em categorias,
avaliados e mensurados com base em
metodologia específica.
—
Inclusão da tag que determina o risco
ESG relacionado a cada categoria
de risco monitorada.

Identificação dos riscos e fatores de risco
ao longo da cadeia de valor que possam
impactar o negócio.

4

monitoramento
e reavaliação

Monitoramento contínuo dos riscos
tratados e, em caso de novos
acontecimentos ou necessidades,
o ciclo é reiniciado.

gerenciamento
de riscos

3

plano de
ação
Estruturação de ações para tratar
os riscos priorizados, visando
mitigar seus efeitos ou reduzir sua
probabilidade de ocorrência.
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Monitoramento de riscos ESG
GRI 2-12 | 201-2 | TCFD 1 | TCFD 6
Este ano, atualizamos o sistema de monitoramento, permitindo
a integração dos aspectos ESG à matriz de riscos. Atualmente,
mais de 1.200 riscos de diversas naturezas já estão integrados
à matriz e possuem o devido controle implementado.

Como resultado da nossa
atuação íntegra, em 2021,
não houve casos significativos1 de não conformidade
com leis e regulamentos,
incluindo multas ou ações
não monetárias.
Considerados como “significativos” os processos judiciais ou administrativos nos
quais a exposição financeira seja de montante igual ou superior a aproximadamente
R$ 65 milhões, bem como casos considerados sensíveis por sua natureza, a exemplo
de processos com risco reputacional e de imagem e que tenham potencial de repercussão em grandes veículos de mídia, conforme a avaliação realizada caso a caso.
1

canais de
diálogo
GRI 2-25 | 2-26

O Disk Alerta, nosso Canal de Denúncias, está disponível 24
horas por dia, sete dias por semana, online ou por telefone.
Ele é gerenciado por empresa terceira especializada,
independente e recebe contatos de qualquer associado ou
cidadão que se relacione conosco.

contatos
do disk alerta

site

https://canaldedenuncias.
com.br/universoamericanas

telefone

0800 282 2550

Para garantir o sigilo e a preservação dos envolvidos, além de
evitar possíveis retaliações, não pedimos qualquer identificação
no momento da denúncia.
Os casos são 100% apurados e têm as conclusões e tratativas
estabelecidas por uma área de investigações imparcial e independente. A interação entre o denunciante anônimo e o investigador
ocorre por meio do número de protocolo relacionado ao relato.
Incentivamos ações em caráter educacional para o uso
do Canal em peças de comunicação nas lojas em lojas,
Fulfillment Centers e escritórios, bem como publicações em
nossa plataforma de comunicação interna para associados.
Em 2021, tivemos 2.365 denúncias, relacionadas, principalmente, a questões comportamentais.

Também contamos com um canal de ouvidoria para abordar
questões de clientes e prover tratativas mais urgentes e
específicas, e um Canal de Atendimento ao Cliente, além
de monitorias para identificar reclamações e parcerias com
empresas especializadas em reclamações.
Somos certificados com o selo RA1000, da plataforma Reclame
Aqui, que demonstra nosso comprometimento em garantir as
melhores tratativas para as reclamações de nossos clientes.

+
ecoeficiência
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nossa gestão ambiental é
pautada pela soma de sinergias
para aumentar a ecoeficiência da
operação pensando na redução
constante dos impactos nas
mudanças climáticas e no ciclo
de vida dos produtos

A gestão e acompanhamento
dos indicadores ambientais
para o alcance das metas
(saiba mais na página 50), bem
como a criação de estratégias
de mitigação dos impactos –
seguindo as diretrizes da nossa
Política de Sustentabilidade
– é de responsabilidade da área
de sustentabilidade.
A Política de Sustentabilidade
é o documento que formaliza
nosso compromisso e apresenta
diretrizes a serem observadas
internamente, bem como no
relacionamento com as demais
partes interessadas sejam
clientes, acionistas/investidores,
fornecedores e sociedade.
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Atuamos para o alcance do ODS 13
de combate às mudanças climáticas.
Para isso, semanalmente, os dados
são acompanhados pela Diretoria de
Sustentabilidade e, trimestralmente, o tema é
discutido com o Comitê de Assessoramento
de Gente & Sustentabilidade.
O Comitê revisa e recomenda as iniciativas,
bem como o monitoramento dos
indicadores da Companhia, auxiliando o
CA na definição da estratégia e diretrizes
para a sustentabilidade corporativa da
Americanas S.A., propondo os valores de
investimentos e as ações de conscientização
para os stakeholders.

combate
às mudanças
climáticas
GRI 3-3 | TCFD 1 | TCFD 2 | TCFD 5 | TCFD 11

O CA, por sua vez, revisa a estratégia
proposta, bem como os planos de ação
e as políticas de gerenciamento de riscos,
além de acompanhar a implementação e o
progresso das metas e objetivos firmados.
Para formalizar o nosso compromisso,
incluímos os esforços no combate às
mudanças climáticas à remuneração variável
de cargos, desde a coordenação até o CEO.
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menos impacto

Realizamos, pelo décimo segundo ano
consecutivo, o inventário de emissões de Gases
de Efeito Estufa, conforme as diretrizes do
Programa Brasileiro GHG Protocol. Também
auditamos externamente os dados, desde 2016,
o que nos garante o Selo Ouro no programa.

Assinatura do
Business Ambition
for 1.5°C

37%

Escritórios administrativos BIT de São Paulo e Rio
de Janeiro possuem selo LEED Leadership in Energy and
Environmental Design na categoria “Silver”
Evolução na gestão para integração do Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures
(TCDF) à gestão de riscos até 2023

Net Zero até 2030 do B Corp Climate Collective,
integrante da Race To Zero Campaign

Uma das maiores empresas de
e-commerce com entregas
ecoeficientes do país

da operação abastecida
com fontes renováveis

Atuação alinhada ao Acordo de Paris focada
na mitigação e compensação das emissões (100%
das operações próprias carbono neutro)
Saímos de C diretamente para
NOTA B no questionário de mudanças climáticas
CDP 2021, sem passar pelo B-

Participação no Grupo de Trabalho
de Meio Ambiente, do Instituto Ethos
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identificação dos
riscos e oportunidades
GRI 201-2 | TCFD 3 | TCFD 4 | TCFD 6

Para mapear os impactos causados pela mudança climática
em nossa operação própria, realizamos um estudo1, que
atua como norteador da nossa atuação nos próximos anos.
Produzimos uma análise de vulnerabilidade, estabelecemos
os riscos físicos e oportunidades e, posteriormente,
propusemos medidas de adaptação, que são discutidas
semanalmente na Comissão ESG – grupo multidisciplinar
interno dedicado ao tema – e deverão estar 100% integradas
à gestão de riscos até 2023.
Após a análise, identificamos dois principais riscos e
oportunidades:

Eventos extremos de precipitação podem
ocasionar risco agudo de inundações em lojas
físicas e Fulfillment Centers, podendo prejudicar
nossa logística, bem como aumentar os prêmios
praticados pelas seguradoras em áreas de alto
risco. Por outro lado, o evento pode ocasionar uma

mudança de comportamento do consumidor, gerando
a oportunidade de aumentar a proporção de vendas
online em decorrência da dificuldade de acesso às lojas
físicas, além do aumento na procura por produtos que
tenham certificações de sustentabilidade. Como ações,
ampliamos as soluções online ofertadas, como o serviço
O2O, e aumentamos o portfólio de produtos certificados
pela redução do impacto ambiental e social;
Mudanças de temperatura que podem causar
riscos relacionado às ondas de calor. Com isso, o
bem-estar dos associados pode ser afetado, além
de necessitarmos de mais energia para armazenar
produtos e climatizar as lojas. Por outro lado,
identificamos a oportunidade de novos padrões de
consumo voltados para a venda de produtos como
eletrodomésticos, alimentos e bebidas refrescantes.
Além disso, aumentamos a utilização de fontes de
energia renovável. Nesse sentido, temos uma meta
de alcançar 100% de energia renovável em nossa
operação até 2030.

Os estudos realizados são usados como guia para a criação
de um plano de adaptação, bem como a redução da
vulnerabilidade das operações. Este ano, executamos reuniões
semanais com diversas áreas que têm relação direta com os
riscos e oportunidades, desenvolvendo uma matriz de Riscos
ESG. Saiba mais na página 114. Com isso, pretendemos

impulsionar a incorporação da variável de riscos climáticos na
tomada de todas as decisões.
Também monitoramos os riscos transicionais que nos
permitem desenvolver uma estratégia de transição para uma
economia de baixo carbono. Alguns dos riscos identificados
são: possíveis mudanças na legislação – como precificação
de carbono, perda de participação de mercado, perda de
investidores e reputação.
Utilizamos como cenário para o mapeamento desses riscos
os relatórios e estudos do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), que destacam as principais
mudanças climáticas e suas consequências no ambiente,
economia e sociedade.
Desenvolvemos iniciativas de adaptação aos riscos e oportunidades identificados, realizamos o investimento na frota elétrica,
que nos permitirá reduzir nossas emissões relacionadas à frota
logística e dependência de preços de carbono e nos colocar
em uma posição mais competitiva no mercado. Paralelamente,
o americanas + clima destaca os produtos com certificações
que ajudam no combate às mudanças climáticas.

O escopo da análise compara os valores de intensidade de risco (também
interpretados como uma proxy da probabilidade de o evento ocorrer) entre o cenário
de referência (1961-1990 – baseline) e cenários otimista (RCP 4.5) e pessimista
(RCP 8.5) da mudança do clima projetada para o curto prazo (2011-2040), de
acordo com as recomendações técnicas da Organização Meteorológica Mundial
(OMM) e em dados de concentração e emissões de GEE desenvolvidos pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).
1

120

relatório anual 2021

emissões
GRI 305-1 | 305-2 | 305-3 | 305-5 | TCFD 10

Nossa principal fonte de emissões diretas
(Escopo 1) está relacionada ao consumo
de combustíveis fósseis nos geradores de
alguns dos nossos Fulfillment Center, além do
abastecimento das lojas. Na comparação com
o ano anterior, em 2021, tivemos um aumento
considerável do Escopo, principalmente,
devido à inclusão dos dados das novas
empresas adquiridas.
As emissões indiretas (Escopo 2), consequência, em grande parte, do consumo de energia
nas lojas físicas, apresentaram um aumento
considerável, em relação a 2020. Apesar de
ampliar a utilização de Energias Limpas (saiba
mais na página 128), o resultado se deu, principalmente, por fatores externos à operação, em
decorrência do acionamento de outras matrizes
energéticas no país, devido às secas no último
ano. Outro motivo foi a inclusão de novas lojas
ao inventário, de acordo com a estratégia de
crescimento inorgânico da Companhia.

Pelo primeiro ano, estamos declarando o
Escopo 2 na abordagem baseada na escolha
de compra (market based). Isso foi possível
devido à aquisição de iREC1 equivalentes ao
consumo de energia renovável no Mercado
Livre de Energia em alguns de nossos
Fulfillment Center e lojas físicas da Americanas.
Por fim, as emissões do Escopo 3, referentes
à plataforma logística e às viagens a negócio
dos nossos associados, apresentaram um
aumento decorrente do crescimento das
nossas vendas digitais e da estratégia de
entregas mais rápidas. Buscando alinhar esse
crescimento com o plano de descarbonização
da Companhia, aumentamos a nossa frota
ecoeficiente em mais de sete vezes, além de
diversificar os modais para reduzir as emissões
referente aos serviços logísticos.

saiba mais

Todas as nossas emissões
históricas, desde 2010,
estão publicamente
disponíveis no Registro
Público de Emissões.

emissões totais (tCO2e)

escopo
1

cobertura de 100%
das operações

2018
2019
2020
2021

13.628
19.031
249,983
2.527

escopo
2

22.083
24.172
20.115
43.543

escopo
3

15.126
18.794
52.773
74.776

total

50.837
61.997
73.138

International REC Standard (iREC) é um sistema global que
possibilita o comércio de certificados de energia renovável.
1

120.845
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Em busca da maior transparência e evolução
na declaração de nossas emissões, pelo
primeiro ano declaramos duas abordagens
para o cálculos do Escopo 2:

Abordagem de localização: essa
abordagem é baseada na localização
das nossas unidades de consumo
de energia. O seu fator de emissão é
calculado a partir da média dos fatores
de emissão das diferentes fontes de
geração de eletricidade que compõem
o Sistema Interligado Nacional (SIN);
Abordagem de escolha de compra:
essa abordagem usa um fator de
emissão específico, que é associado
a cada fonte de geração de energia
elétrica que a Companhia escolheu
comprar e consumir.

2021

emissões de GEEs (tCO2e )

total escopo 1
total escopo 2 (localização)
total escopo 2 (escolha de compra)
total escopo 3
total das emissões

(em toneladas de CO2e) considerando escopo 2 pela
abordagem de localização.

total das emissões

(em toneladas de CO2e) considerando escopo 2 pela
abordagem de escolha de compra.

2.527
43.542
31.953
74.775
120.845

109.255
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1,76

Eficiência energética
GRI 302-3 | 305-4 | 305-6

intensidade
energética
1,98

intensidade de
emissões

Também monitoramos a intensidade
energética pelo cálculo do total de energia
consumida em MWh/m² pela nossa operação.

0,161

Além do acompanhamento dos valores
absolutos dos Escopos 1, 2 e 3, também
monitoramos o total de emissões em tCO2e
por GMV. Para todos os cálculos, são
considerados os gases: CO2, CH4, N2O.

2020
Total de emissões em tCO2e/
GMV em milhões1

2021

2020

2021

Total de energia consumida em
MWh/m² de toda a operação1

A variação percebida é devido à incorporação dos dados do Grupo Uni.co e
Hortifruti Natural da Terra, recém adquiridos pela Americanas S.A., em 2021. A
intensidade de emissões considera o Escopo 2 (market-based).
1

0,159

Evoluímos 12% nas emissões do Escopos 1 e
2, desde o ano base (2013) do inventário
de emissões.
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eficiência
logística

SASB CG-EC-410a.2 | TCFD 4 | TCFD 5

Nossa plataforma logística teve, em 2021, um ano
importante em relação a suas iniciativas ESG, com
destaque para a expansão de modelos ecoeficientes de
distribuição que, somente nesse ano, deixaram de emitir
mais de 370 tCO2e, o que representa mais que o dobro das
emissões evitadas em 2020.

Para nós e nossos clientes, é essencial não
apenas entregar cada vez mais rápido e manter
um elevado nível de serviço, mas também reduzir
as nossas emissões de GEE ao mesmo tempo em
que tornamos a operação mais sustentável.

Semanalmente, a área de Sustentabilidade realiza reuniões
com as áreas da logística e operação para integrar as ações e
mitigar os riscos do tema.
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Entregas Ecoeficientes

Nossa estratégia para reduzir o impacto
da logística, mesmo com o crescimento
do número de clientes ativos e do número de pedidos realizados, possui três
frentes de atuação, veja ao lado.
Em 2021, expandimos nossas
microbases, com destaque para as
favelas, possibilitando a inclusão
dessa população no mapa do
e-commerce, com alto nível de serviço
e menor impacto ambiental.
A expansão desses projetos inclui
testar novas tecnologias e modais,
aumentar a participação de entregas
Last Mile 1 ecoeficientes e iniciar a
descarbonização do abastecimento
de lojas e coletas First Mile ², além
de potencializar o impacto social de
geração de empregos e capacitação
dos motoristas e operadores logísticos.

frota ecoeficiente

hoje, temos uma das maiores frotas
ecoeficientes do e-commerce brasileiro

1
caminhões
a gás natural
e biometano

2
expansão
da micromobilidade

3
frota
elétrica

Substituição de caminhões a diesel por
modelos menos poluentes em algumas
rotas de transferências.

Implementação de microbases urbanas,
diminuindo as rotas de veículos
altamente poluentes e utilizando
veículos com impacto ambiental menor
ou zero emissões na Last Mile 1.

Implementação de utilitários
elétricos nas entregas Last Mile¹,
criando nosso ecossistema de
eletromobilidade com infraestrutura e
equipe de Gestão de Frota própria.
Last Mile, do inglês, representa a última etapa da
entrega dos produtos.
2
First Mile, do inglês, é a etapa intermediária da
logística. Dentre elas, buscar mercadorias dos sellers
e demais vendedores que usam nosso marketplace.
1
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evolução das
entregas

expansão da
micromobilidade
total de entregas
realizadas

share de entregas ecoeficientes
(%)
– Início das operações
com bikes

2018
2019
2020
2021

0,5 mm

1,8 mm

4,6 mm

177 entregues em 2021 e três entregues em janeiro de 2022.

1

33
01

16

05
02
07

86
61
180

microbases

– Darkroom Pacaembu
– Aquisição da Courri e
da Pedala

1,5%

–
–
–
–

5,4%

22%

Criação marca Zity
Bases Container
Bases Volante
Tuk-tuks

– Início das operações
Last Mile com veículos
elétricos
– Ampliação das
bases e modais de
micromobilidade
– Início das operações nas
Bases Favela
– Início das operações
ecoeficientes fora do eixo
Rio-SP
– Black Friday mais
ecoeficiente do Brasil!

estes projetos
compuseram
a maior e mais
completa frota
ecoeficiente do
mercado...

teste de Base Favela em
Paraisópolis. Deu certo e
a base segue operando

bases volante

bases container

expansão para mais
Bases Favela

caminhões
a GNV

bikes

tuk-tuks

utilitários elétricos1

...por enquanto!
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projeto frota
elétrica

180
114

+11k
+620k

+25

+150

utilitários elétricos

eletropostos próprios
instalados

treinamentos internos
e externos

viagens realizadas

entregas realizadas

ton. de CO2 em
emissões evitadas

projetos premiados
O Projeto Frota Elétrica obteve o 1º lugar no Prêmio
BBM na categoria ESG!
Nosso parceiro na iniciativa Americanas na Favela, a
startup Favela Brasil Xpress, ganhou o 1º lugar no
Prêmio BBM na categoria Startups com esse projeto!
Por fim, incentivamos as soluções de O2O que, além
de proporcionar comodidade aos clientes, aumentam a
ecoeficiência ao unificar as entregas em pontos específicos,
como os Lockers e o Click and Collect.

distribuição
da frota 2021
UF

cidade

BA

Salvador

CE

Fortaleza

DF

Brasília

MG

Belo Horizonte

PE

Recife

PR

Curitiba

RJ

Rio de Janeiro

RS

Gravataí

SP

Ribeirão Preto

SP

Grande São Paulo
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energia
GRI 301-2 | 302-1 | 302-4 | 302-5
SASB CG-MR-130a.1

consumo de energia (MWh)

total

Nossas iniciativas de ecoeficiência
resultaram em uma redução de 4%
no consumo de energia elétrica, na
comparação com 2020. Atualmente,
88,4% do nosso consumo¹ é
proveniente de fontes renováveis.
Conheça os detalhes, a seguir:

267.094

2018

309.245

42.151

284.120

2019
total

326.461

42.340

270.476

2020
total

309.794

39.318

262.780

2021
total

297.217

renovável
não renovável

34.437

Dados calculados a partir do consumo contratado no Mercado Livre de Energia e Geração Distrubuída, somado
ao percentual contratado no Mercado Regulado, de acordo com a matriz energética brasileira em 2020, segundo a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Todas as informações desconsideram as aquisições realizadas, em
2021, pela Americanas S.A.

1
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ecoeficiência na operação
Energias limpas
TCFD 4 | TCFD 5
Operamos, desde 2016, no mercado
livre de energia. Isso garante que nossa energia seja proveniente, exclusivamente, de recursos naturais com baixo
impacto socioambiental (eólicas, solares, térmicas a biomassa e pequenas
centrais hidrelétricas [PCHs]).
Desde 2017, também dispomos de
três Centrais Geradoras Hidroelétricas
(CGHs) e de uma central de biogás,
que nos garante a compensação
da energia elétrica nas lojas físicas,
podendo chegar até 20GW por ano.
Em 2020, inauguramos duas usinas
de geração solar, que abastecem lojas
físicas localizadas em Pernambuco e
Distrito Federal.

foram abertas
mais 168
lojas verdes
em 2021
uso de materiais e tecnologias de
baixo impacto ambiental
iniciativas
—
—
—
—
—
—

lâmpadas de LED
iluminação e ventilação natural
equipamentos de maior eficiência
energética
biodigestor
redução do consumo de água/
energia
gerenciamento de resíduos

374 lojas
abastecidas
com fontes
renováveis
20,13%
37,0%
154 lojas no
Mercado Livre
de Energia

do total de lojas
físicas da Americanas
da carga total
da operação

220 lojas
em geração
distribuída

262
empilhadeiras
elétricas
nos CDs

deixaram de emitir 1,2 tCO 2e no ano
iniciativas
—
—
—
—
—

—

—

acionamento automático da iluminação
esteiras elétricas
iluminação natural
gerenciamento de resíduos
redução do consumo de água:
descarga com opções de acionamento
com menor fluxo
máquina fragmentadora de papelão
que substitui o uso de plástico bolha
nas caixas de entregas
reutilização de pallets e sucatas para
reformas e melhorias estruturais
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lojas operando na modalidade
geração distribuída

2019
2020
2021

150
120

100

130

154

220

lojas no mercado livre
de energia
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compensação
TCFD 5

Somos uma empresa com operação carbono
neutro pelo terceiro ano consecutivo, realizando a
compensação das nossas emissões de GEE totais
dos Escopos 1 e 2. Essa iniciativa é complementar à
estratégia principal de mitigação e está alinhada ao
plano de descarbonização da Companhia e ao ODS
13, prioritário para nossa estratégia ESG. Abaixo,
detalhamos o projeto escolhido, em 2021, que
reafirma o nosso compromisso de manter, melhorar
e conservar a biodiversidade da floresta Amazônica:
Redução do Desmatamento e
da Degradação Florestal (REDD)
no Complexo do Rio Capim, em
Paragominas (PA), objetivando
o cancelamento planejado do
desmatamento e a conservação
da área florestal, com atividades de
manejo florestal sob a certificação
Forest Stewardship Council® (FSC®) e a
extração de madeira de baixo impacto
(Low Impact Logging, em inglês).
Estima-se que 9.432.299 toneladas de
dióxido de carbono serão evitadas em
um período de dez anos.

Fórum Clima
Participamos mensalmente do Fórum
Clima, iniciativa do Instituto Ethos,
endossada por empresas que incentivam
mudanças para a economia de baixo
carbono. Nesse contexto, aderimos à
Carta Aberta ao Brasil sobre Mudança do
Clima de 2015. Em 2021, a participação
foi essencial para discussão dos esforços
empresariais para redução das emissões
de CO2 e, como desdobramento da
Conferência do Clima da ONU em
Glasgow, Escócia – a COP26.

amigo
do clima
Destacamos que, em
2021, compensamos
antecipadamente
2.000 tCO2e, referente
às emissões de GEE do
Shipping From Store,
uma das soluções de
O2O, no Programa
Amigo do Clima.
Saiba mais aqui.
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reciclagem,
circularidade
e ciclo de vida
dos produtos
e embalagens
GRI 3-3

Nossa estratégia ESG também é
orientada pelo compromisso com a
eficiência no consumo de recursos
naturais, na gestão do ciclo de vida dos
produtos e na ampliação do sortimento
para reciclagem.
A diretoria de Sustentabilidade analisa
constantemente os indicadores para
mitigar os impactos e propor soluções,
seguindo as diretrizes da nossa Política
de Sustentabilidade e de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.
Na frente de inovação, por meio do
d.Lab, apoiamos as áreas internas
na gestão de projetos, pesquisa e
tecnologia, conectando-as a parceiros
do ecossistema de inovação do Brasil
e do mundo (universidades, startups,
hubs de inovação, etc), e praticando,
assim, um modelo de gestão
conhecido como “inovação aberta”.
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materiais e
resíduos

2021

GRI 301-1 | 301-2 | 301-3 | 306-2 | 306-3 | 306-4 |
306-5 | SASB CG-MR-410a.3
Entendemos o impacto causado pelo uso de materiais e a
geração de resíduos da operação. Por isso, trabalhamos
para propor soluções menos poluentes, como a redução de
resíduos do transporte e o desenvolvimento de novas caixas
para as entregas.
O monitoramento da geração de resíduos é realizado pela
área de facilities de cada Fulfillment Center e, posteriormente,
são compilados pela área de sustentabilidade na forma
de indicadores. Nesse sentido, estamos aderindo a um
novo sistema de coleta, que entrará em vigor em 2022. A
destinação final é realizada por empresas terceiras que enviam
relatórios atestando reciclagem dos resíduos.
Para alcançar a nossa meta de diminuição de 30% dos resíduos sólidos até 2030, aumentamos a quantidade de produtos das marcas próprias com o selo eureciclo, que garante a
compensação por meio da logística reversa das embalagens.
(saiba mais na página 70). Em parceria com a FAS, também
coletamos 508 kg de resíduos sólidos na Amazônia.

materiais renováveis usados1
(tonelada)
papelão

0,98

papel

2,42

materiais não renováveis usados
(tonelada)
plástico

0,66

Ao todo, 93% dos materiais utilizados na operação foram reciclados (em
comparação com 68,44% reciclado em 2020) e 22% dos produtos e
embalagens da Marca Própria Leven foram recuperados pelo eureciclo².
Devido à natureza da operação, não monitoramos o uso de materiais não renováveis.
² Total recuperado por método de compensação considerando os produtos Leven vendidos em 2020.
1
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Do total de resíduos gerados no ano, 63,8
toneladas de resíduos orgânicos foram para
aterros sanitários.

2019 2020 2021
resíduos
gerados1 (kg)

3.002.927,28
total de resíduos
reciclados
Destinação dos resíduos (kg):

195 kg

aterro de resíduos
perigosos (classe I)

1.830 kg
reciclagem de
eletrônicos

Em 2021, o monitoramento desconsiderou os CDs Brasília,
Recife, Curitiba, Fortaleza, Resende, e Salvador. Porém lojas e
sedes administrativas foram incorporadas pela primeira vez aos
indicadores. Resíduos comuns foram monitorados em dez CDs
e resíduos gerais em 17 CDs. A destinação dos resíduos de Lixo
Comum e Orgânico é para aterros sanitários.
2
Considerando resíduos de papelão, papel, plástico, madeira,
ferro, vidro, eletrônicos, pilhas e baterias e lâmpadas.
1

embalagens
plásticas
Quando
consideramos
apenas embalagens
plásticas, temos o
seguinte cenário:

papelão/papel

777.426,00

1.123.922,04

1.596.409,20

plástico

370.402,00

228.229,62

259.921,50

madeira

664.115,00

459.223,80

803.655,08

ferro

65.866,00

75.679,99

214.073,00

vidro

3.723,00

4.033,00

5.068,50

eletrônicos

15.460,00

37,50

1.830,00

pilhas e baterias

—

303,50

195,00

lâmpada

—

413,00

121.775,00

doméstico

229.445,00

160.467,00

161.410,00

lixo comum

656.322,00

639,680,52

436.600,00

sucatas

5.820,00

—

—

entulho

10.770,00

70.490,00

—

recicláveis diversos

991

1.760,00

2.520,00

total
total reciclado2

2.800.340,00
1.896.992,00

2.764.240,57
1.891.842,45

3.603.457,28
3.002.9 27,28

total utilizado

3.587,40 ton.

3.146,23 ton.

22.951,81 ton.

embalagens plásticas
recicláveis em relação ao total

100%

100%

100%
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Projeto Papelão Zero
Criado para diminuir a quantidade de resíduos dos nossos Fulfillment Centers, o projeto
seguiu em expansão em 2021. Substituímos
os contentores tradicionais de papelão por
outros de polipropileno, um polímero isento de
BPA. Além de ser resistente, durável e facilitar
o deslocamento de mercadorias, cada unidade
reduz o impacto ambiental ao substituir cerca
de 1,8 kg de caixas de papelão.
Desde o início do projeto, em 2019, já foram
distribuídos mais de 76 mil contentores nos
Fulfillment Centers do Rio de Janeiro.
Também realizamos a coleta seletiva em todas
as nossas sedes administrativas em Fulfillment
Centers, além da correta destinação dos
resíduos gerados.

Embalagem Consciente
GRI 302-5 | 306-5
Pensando em implementar um novo
ciclo de vida para as caixas em que
entregamos nossos produtos, investimos no
projeto Embalagem Consciente, em parceria
com o fabricante West Rock.
A primeira etapa, realizada em 2020, resultou no
desenvolvimento da nova embalagem utilizada,
a partir de 2021, nas caixas K1. Em reconhecimento, ganhamos o troféu Better Project do
prêmio Design for a Better World na categoria Design > Protótipo.
A redução de 20% do impacto ambiental, em
2021, representou:

– 3.77 m3 no consumo de água;
– 94.087 KWh no consumo de energia elétrica;
– 19 toneladas nos resíduos sólidos gerados;
– 31 toneladas de CO2 emitidos;
– papelão de origem 100% verificada;
– papelão com materiais de origem reciclada
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Resíduos Alimentares
Por meio do Americanas Mercado,
Supermercado Now e da mais recente
aquisição, o Hortifruti Natural da Terra (saiba
mais na página 18), ampliamos a venda
de itens frescos e entendemos a nossa
responsabilidade para o monitoramento do
ciclo de vida desses itens, reduzindo, assim,
possíveis desperdícios alimentares.
Em lives e posts nas redes sociais,
comunicamos os clientes sobre os
benefícios de comprar alimentos em
pequenas quantidades. Desta forma, os
itens permanecem frescos e reduzimos
possíveis desperdícios. Nas redes sociais,
também fazemos posts com receitas para
o reaproveitamento de alimentos.
Nossa logística também tem um papel
fundamental no combate ao desperdício
de alimentos: as entregas rápidas,
em diferentes modais ecoeficientes,
proporcionam conveniência para o cliente
e diminuem possíveis perdas do transporte
tradicional, em grandes caminhões.

perdas e desperdícios
1
alimentares (ton.)
ano

2021
2020
2019
2018

total
gerado

total
doado

intensidade

42.748

2.341

0,0058

57.114

2.563

0,0099

64.507

518

0,0140

48.225

583

0,0105

Os dados têm cobertura do Hortifruti Natural da Terra.
A intensidade é calculada considerando o valor total das
perdas e desperdícios anualmente / receita líquida anual
da Americanas S.A.
1
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gestão da
1
água

GRI 303-1 | 303-3 | 303-4 | 303-5

O nosso negócio não apresenta grande impacto na gestão
dos recursos naturais. Nossa interação se dá por meio
de água de terceiros e poços artesianos. Internamente,
utilizamos tecnologias para evitar desperdícios como
descarga com opções de acionamento com menor fluxo, e
torneiras com redutores de vazão e fechamento automático,
nas sedes e nos Fulfillment Centers.

consumo de água municipal (m3)

Para evitar desperdícios, também engajamos nossos
associados constantemente por meio de ações e
campanhas internas.

2020

A partir de 2021, ampliamos a cobertura dos dados e
passamos a considerar também o monitoramento das
sedes administrativas e das lojas físicas Americanas e
percebemos uma diferença no volume reportado, em
relação aos anos anteriores.

2019

Cobertura de dados de 11 Fulfillment Centers ativos, 565 lojas (30,4% do total,
desconsiderando lojas HNT) e escritórios administrativos, que captam água de
terceiros. Os demais, que possuem poços artesianos, não foram considerados no
cálculo. Devido à utilização do recurso ser apenas para uso diário dos associados e
manutenção dos espaços, consideramos que 100% da água captada é descartada.
Por isso, reportamos apenas o “Consumo” total. O aumento do consumo, em 2021, é
devido a ampliação da cobertura de dados.

1

2021

água de terceiros

223.878,03
23.573,61

30.661,99

anexos
Índice GRI Standards
138 — 149
Índice SASB
150 — 151
Índice TCFD
152 — 153
Mapa de Capitais
154
Carta de Asseguração
155 — 156
Créditos
157

6
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índice GRI standards
normas universais

referência (página) / resposta direta

conteúdos gerais
A organização e suas práticas de relato

Detalhes da organização

Nosso capital é formado por ações ordinárias, sendo 29,5% delas detidos
pelo acionista de referência, composto por membros das famílias que
adquiriram a Companhia em 1982, sendo 10,15% de propriedade da família
Sicupira; 13,26% da família Lemann; e 6,57% da família Telles. Para saber
mais sobre as participações acionárias da Companhia em outras sociedades,
acesse a seção 15 do nosso Formulário de Referência. Os demais detalhes
sobre a Americanas S.A. estão disponíveis nas páginas 10 e 25.

2-2

Entidades incluídas nos relatórios de sustentabilidade da organização

O escopo deste documento inclui informações das empresas
que compõem a Americanas S.A. durante todo o ano de 2021,
desconsiderando os negócios recém adquiridos (Hortifruti Natural da
Terra, Grupo Uni.co e Vem Conveniência), que seguem em processo de
integração para estar em conformidade com a GRI a partir de 2022. Assim,
seguiremos incluindo todas as empresas incluídas nas Demonstrações
Financeiras Padronizadas da Americanas S.A., disponíveis em: https://
ri.americanas.com/informacoes-aos-investidores/central-de-resultados/.
Nas páginas 17, 18 e 19 é possível acompanhar indicadores inicialmente
mapeados do Grupo Uni.Co, Hortifruti Natural da Terra e Vem Conveniência.

2-3

Período de relato, frequência e ponto de contato

Páginas 07 e 157.

Reformulações de informações

Em 2021, criamos a Americanas S.A., que é resultado da combinação de
negócios da Lojas Americanas S.A. com a B2W Digital (controlada). Saiba
mais sobre os detalhes da combinação no Fato Relevante, ou nas páginas
10 e 24.

2-1

2-4
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2-5

Verificação externa

Este ciclo de relato, com base nos modelos de Relato Integrado e GRI,
conta com auditoria externa da SGS ICS Certificadora LTDA. As informações
financeiras contam com auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes Ltda. e as informações sobre Emissões Atmosféricas com
verificação da SGS ICS Certificadora LTDA. Saiba mais na página 155.

Atividades e empregados
Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais

Páginas 10, 21, 55 e 105.

2-7

Empregados

Dados compilados a partir do sistema de monitoramento interno do quadro
de associados, na responsabilidade da Diretoria de Gente & Gestão. Os
detalhes estão disponíveis nas páginas 75 e 76.

2-8

Trabalhadores que não são empregados

Página 75.

2-9

Estrutura de governança e composição

Acesse nossa estrutura de governança nas páginas 26 a 29. Demais
informações sobre número de outros cargos e compromissos significativos
ocupados por cada membro, e a natureza dos compromissos estão
publicamente disponíveis no nosso Formulário de Referência.

2-10

Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança

O processo segue os critérios publicamente disponíveis no item 3.1 da
Política de Indicação dos Administradores. Saiba mais nas páginas 27 e 30.

2-11

Presidente do mais alto órgão de governança

Página 27.

2-12

Papel do mais alto órgão de governança na supervisão da gestão dos impactos

Páginas 29, 31, 110, 112, 113 e 114.

2-6

Governança
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Delegação de responsabilidade pela gestão de impactos

Páginas 29, 31 e 32.

2-14

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade

O Conselho de Administração é informado sobre a publicação deste
documento e a responsabilidade por sua aprovação de todos os CEOs da
Americanas S.A., com reporte direto ao órgão. Saiba mais nas páginas 07
e 31.

2-15

Conflitos de interesse

Atuamos alinhados à Política interna de Transações com Partes
Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses, disponível aqui.

2-16

Comunicação de preocupações críticas

Páginas 29, 112 e 113.

2-17

Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança

Saiba mais nas páginas 26, 30 e 68. Destacamos que a participação dos
conselheiros em outros conselhos do setor amplia seus conhecimentos
nos aspectos ESG, beneficiando a Americanas S.A. Conheça a
experiência completa dos nossos Conselheiros no item 12.5/6 do
Formulário de Referência.

2-18

Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

Página 31.

Políticas de remuneração

Os valores da remuneração anual dos Órgãos de Governança estão
publicamente disponíveis nos itens 13.2 e 13.11 do Formulário de
Referência. Saiba detalhes sobre a gestão do tema na página 31.

2-13

2-19
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2-20

Processo para determinação da remuneração

Considerados stakeholders prioritários para o tema, levamos em
consideração a opinião dos associados por meio da pesquisa GPTW. Saiba
mais na página 30.

2-21

Proporção da remuneração total anual

O indicador é confidencial. Portanto, não está incluído no documento.

Estratégia, políticas e práticas
2-22

Declaração sobre a estratégia de desenvolvimento sustentável

Página 04.

2-23

Políticas de compromissos

Páginas 31, 69 e 110.

2-24

Incorporando as políticas de compromissos

Página 21, 26, 31, 69, 110 e 112.

2-25

Processos para remediar impactos negativos

Páginas 31, 40, 69, 112 e 114.

2-26

Mecanismos para buscar orientação e expor preocupações

Página 114.

2-27

Conformidade com leis e regulamentos

Página 113.

2-28

Participação em associações

Páginas 31, 43 e 68.

Engajamento de Stakeholders
2-29

Abordagem para o engajamento de stakeholders

Páginas 27, 40, 94 e 105.
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Acordos de negociação coletiva

100%

Processo para determinar os tópicos materiais

Página 40.

3-2

Lista de tópicos materiais

A lista de tópicos materiais sofreu uma pequena mudança em relação à
2020, decorrência da atualização do estudo de materialidade, realizado
em 2021. Dentre os temas retirados, estão: “Qualidade dos produtos
e serviços”, “Satisfação do cliente”, “Saúde e segurança no trabalho” e
“Atração e retenção de talentos”. No entanto, alguns ainda continuarão
sendo reportados por serem estratégicos para a Companhia. A lista
completa atualizada está disponível na página 44.

3-3

Gestão de tópicos materiais

Páginas 55, 62, 74, 94, 105, 110, 117 e 131.

2-30
Tópicos materiais
3-1
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normas específicas
conteúdos econômicos
Desempenho Econômico

201-1

201-2

Valor econômico direto gerado e distribuído

Saiba mais nas páginas 37 e 51. Totalizamos R$ 3.641.187 de valor
distribuído na forma de custos operacionais, salários e benefícios de
associados, pagamentos a provedores de capital, impostos e investimentos
na comunidade. Os detalhes do valor econômico distribuído estão
disponíveis em nossas Demonstrações Financeiras Padronizadas.

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

Estamos atualizando o sistema de cálculo das implicações financeiras
antes de tomar medidas que irão gerar custos para gerenciar os riscos
e oportunidades descritos nas páginas 114 e 119. Também pretendemos
atualizar o estudo de riscos, objetivando um plano de ação cada vez
mais assertivo.

Presença no Mercado
202-2

Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local

Página 26.

Impactos Econômicos Indiretos
203-1

Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços

1.104 horas dedicadas, totalizando R$ 9.154,32 em tempo de voluntariado.
Saiba mais nas páginas 98 e 102.

203-2

Impactos econômicos indiretos significativos

Páginas 95, 98, 99 e 101.
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Práticas de Compra
204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais

Página 105.

Combate à Corrupção
Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção

Páginas 110 e 112.

205-2

Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção

Em 2021, realizamos 47.653,5 horas de treinamento com 29.478 dos
associados, o que representa 66,27% do total. Conheça os detalhes do
Ética na Prática na página 112.

205-3

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

Página 110.

Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio

Página 110.

301-1

Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume

Página 132.

301-2

Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

Páginas 128 e 132.

205-1

Concorrência Desleal
206-1
conteúdos ambientais
Materiais
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Produtos e suas embalagens recuperados

Páginas 70 e 132.

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Página 127.

302-3

Intensidade energética

Página 122.

302-4

Redução do consumo de energia

Página 127.

302-5

Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços

Páginas 127 e 134.

303-1

Interações com a água como um recurso compartilhado

Página 136.

303-3

Captação de água

Página 136.

303-4

Descarte de água

Página 136.

303-5

Consumo de água

Página 136.

Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)

Página 120.

301-3
Energia

Água e Efluentes

Emissões
305-1
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305-2

Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia

Página 120.

305-3

Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)

Página 120.

305-4

Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

Página 122.

305-5

Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

Página 120.

305-6

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO)

37,124 tCO2 e

305-7

Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

Não há emissão.

306-2

Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

Páginas 70 e 132.

306-3

Resíduos gerados

Página 132.

306-4

Resíduos não destinados para disposição final

Os resíduos que não são destinados para reciclagem, são direcionados
para aterros sanitários. Saiba mais na página 132.

306-5

Resíduos destinados para disposição final

Páginas 132 e 134.

Resíduos

Avaliação Ambiental de Fornecedores
308-1

Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais

Página 107.
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Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas

Páginas 107 e 108.

401-1

Novas contratações e rotatividade de empregados

Páginas 75 e 81.

401-3

Licença maternidade/paternidade

Página 92.

308-2
conteúdos sociais
Emprego1

Saúde e Segurança do Trabalho
403-9

Acidentes de trabalho

Página 90.

Capacitação e Educação
404-1

Média de horas de capacitação por ano, por empregado

Página 86.

404-2

Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para
transição de carreira

Páginas 84, 86 e 87.

404-3

Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

Em 2021, a AVD foi realizada com 4,3% dos associados, sendo 2,4% do
total mulheres e 1,9%, homens. Saiba mais sobre a gestão do tema na
página 86.

Apesar do indicador GRI 401-2 não ter sido identificado como material, enfatizamos nossos associados que não batem ponto são elegíveis ao horário de trabalho flexível e, a depender do diálogo com o gestor, também estão elegíveis à licença
para cuidar de seus parentes. Além disso, possuímos associados em regime part-time.

1
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Diversidade e Igualdade de Oportunidades
405-1

Diversidade em órgãos de governança e empregados

Não temos associados localizados nos EUA. Saiba mais sobre a
diversidade do time de excelência nas páginas 26 e 76.

Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

Página 76.

Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil

Não há. Saiba mais sobre a gestão do tema nas páginas 107 e 108.

Não Discriminação
406-1
Trabalho Infantil
408-1

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
409-1

Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou análogo
ao escravo

Não há. Saiba mais sobre a gestão do tema nas páginas 107 e 108.

Avaliação de Direitos Humanos
412-1

Operações submetidas a avaliações de direitos humanos ou de impacto nos direitos humanos

Página 110.

412-2

Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos

Em 2021, realizamos 47.653,5 horas de treinamento no módulo de direitos
humanos com 29.478 dos associados, o que representa 66,27% do total.

412-3

Acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas sobre
direitos humanos ou que foram submetidos a avaliação de direitos humanos

Página 110.
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Comunidades Locais

413-1

413-2

Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento
voltados à comunidade local

Em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), desenvolvemos
projetos em comunidades ribeirinhas da Amazônia em quatro frentes de
atuação. Com isso, fomentamos o empreendedorismo disponibilizamos o
site do Americanas Social para a venda dos produtos das comunidades em
todo o Brasil, com o lucro revertido. Saiba mais nas páginas 95 e 101.

Operações com impactos negativos significativos – reais e potenciais – nas comunidades locais

Nossas operações estão localizadas no Brasil. Identificamos como
impactos negativos nas comunidades localizadas próximo aos 25 Fulfillment
Centers o aumento de trânsito de veículos, bem como maior probabilidade
de sinistro em seus arredores. Nas 3.500 lojas físicas, reconhecemos a
possibilidade gerar aglomerações em períodos de eventos.

Avaliação Social de Fornecedores
414-1

Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

Página 107.

414-2

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas

Página 108.

Contribuições políticas

Página 112.

Políticas Públicas
415-1

Privacidade do Cliente
418-1

Queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e perda de dados de clientes

Página 63.
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índice SASB
referência (página) / resposta direta
Gerenciamento de energia no varejo & distribuição
(1) Energia total consumida, (2) porcentagem de eletricidade do mercado livre, (3) porcentagem
de energia renovável

Página 127.

CG-MR-230a.1

Descrição da abordagem para identificar e lidar com riscos de segurança de dados

Página 64.

CG-MR-230a.2

(1) Número de violações de dados, (2) porcentagem envolvendo informações de identificação
pessoal (PII), (3) número de clientes afetados

Página 63.

(1) Taxa de rotatividade voluntária e (2) involuntária para associados da loja e para todos os
associados

Reportamos a taxa de rotatividade voluntária na página 81.

CG-MR-130a.1
Segurança de dados

Práticas de trabalho
CG-MR-310a.2

Diversidade e Inclusão dos associados
CG-MR-330a.1

Porcentagem de representação de gênero e grupo étnico/racial para (1) gestão e (2) todos os
outros associados

Página 76.
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Abastecimento de produtos, embalagens e marketing
CG-MR-410a.1

Receita de produtos de terceiros certificados por padrões ambientais e/ou sociais de
sustentabilidade

Página 70.

CG-MR-410a.3

Discussão de estratégias para reduzir o impacto ambiental das embalagens

Página 132.

CG-EC-410a.2

Discussão de estratégias para reduzir o impacto ambiental das entregas de produtos

Página 123.

Privacidade de dados e publicidade
CG-EC-220a.1

Número de usuários cujas informações são usadas para fins secundários

Página 64.

CG-EC-220a.2

Políticas e práticas relacionadas a publicidade comportamental e privacidade do usuário

Página 64.

CG-MR-000.A

Número de: (1) lojas e (2) Centros de Distribuição

Página 10.

CG-MR-000.B

Área total de: (1) lojas e (2) Centros de Distribuição

Totalizamos 2,5 milhões de m². Os detalhes sobre a área total de lojas e
CDs está disponível nas páginas 56 e 15, respectivamente.

Métricas de atividade
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índice TCFD
temas

recomendações TCFD

referência (página) / resposta direta

1. Descreva como o Conselho supervisiona os riscos e oportunidades relacionados às
mudanças climáticas.

É de responsabilidade da Diretoria de Sustentabilidade e da Diretoria
de Riscos, Auditoria, e Compliance, com reporte ao Comitê de Gente &
Sustentabilidade, e ao CA (trimestralmente). Conheça detalhes nas páginas
29 e 30. Este ano, também incluímos os impactos dos riscos ESG, dentre
eles o de mudanças climáticas, na categorização de todos os demais riscos
da Companhia. Saiba mais na página 114.

Governança 2

2. Descreva o papel do Conselho na avaliação e gestão de riscos e oportunidades
relacionados às mudanças climáticas.

O CA participa ativamente da avaliação e gestão de riscos e oportunidades
das mudanças climáticas, de acordo com o monitoramento e o reporte
direto realizado pela Diretoria de Sustentabilidade e pelo Comitê de Gente &
Sustentabilidade. Conheça detalhes na página 30.

Estratégia 1

3. Riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas que a organização identificou
no curto, médio e longo prazos.

Página 119.

Estratégia 2

4. Impactos dos riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas sobre os
negócios, a estratégia e o planejamento financeiro da organização

Páginas 45, 56, 60, 70, 119 e 123.

5. Resiliência da estratégia da organização, considerando diferentes cenários de mudanças
climáticas, incluindo um cenário de 2°C ou menos.

Alinhados ao Acordo de Paris, a nossa estratégia é dividida em ações de
mitigação e, por fim, a compensação do que ainda não foi possível reduzir. Como
consequência, pelo terceiro ano consecutivo, somos um negócio Carbono
Neutro para as emissões dos Escopos 1 e 2, e temos a meta de sermos
carbono neutro até 2025. Saiba mais nas páginas 50, 117, 123, 128 e 130.

Governança 1

Estratégia 3
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6. Processos utilizados pela organização para identificar e avaliar os riscos relacionados às
mudanças climáticas.

Páginas 114 e 119.

7. Processos utilizados pela organização para gerenciar os riscos relacionados às mudanças
climáticas.

Os temas são trabalhados na Comissão ESG da Americanas S.A., que
tem periodicidade semanal e conta com membros da área de Riscos. Além
disso, a Diretoria de Riscos, Auditoria e Compliance, e a Diretoria de Sustentabilidade têm análises específicas para tratar as principais causas e impactos das mudanças climáticas. Este ano, a matriz de riscos foi atualizada,
incorporando os impactos ESG em todas as análises da operação própria
e cadeia de valor. (saiba mais na página 114). Outras ações também estão
sendo desenvolvidas internamente para finalizar a devida integração.

Gestão de riscos 3

8. Como os processos utilizados pela organização para identificar, avaliar e gerenciar os riscos
relacionados às mudanças climáticas são integrados à gestão geral de riscos da organização.

A gestão é feita conjuntamente entre a Diretoria de Sustentabilidade o
Comitê de Gente & Sustentabilidade, descrita na página 114. Ambos
promovem o alinhamento contínuo com todas as demais áreas para
identificação, tratamento e monitoramento dos riscos de acordo com a
Política de Gerenciamento de Riscos da Americanas S.A.

Métricas e metas 1

9. Métricas utilizadas pela organização para avaliar os riscos e oportunidades relacionados às
mudanças climáticas de acordo com sua estratégia e seu processo de gestão de riscos.

As métricas estão sendo estudadas em parceria com a área de Riscos.

Métricas e metas 2

10. Emissões de Gases de Efeito Estufa de Escopo 1, Escopo 2 e, se for o caso, Escopo 3, e
os riscos relacionados a elas.

Página 120.

Métricas e metas 3

11. Metas utilizadas para gerenciar os riscos e oportunidades relacionados às mudanças
climáticas, e o desempenho com relação às metas.

Página 118.

Gestão de riscos 1

Gestão de riscos 2
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2021

mapa de
capitais

humano

—
páginas:
39 e 73

natural

—
páginas:
39 e 115

financeiro

—
páginas:
23, 34, 39 e 54

social e
relacionamento

—
páginas:
09, 23, 39, 54 e 73

manufaturado

—
páginas:
09, 39, 54 e 115

intelectual

—
páginas:
09, 23, 39, 54 e 73
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declaração de
asseguração
GRI 2-5

Declaração da SGS ICS Certificadora Ltda. (SGS) sobre
as atividades de sustentabilidade no “Relatório Anual
Americanas S.A. 2021”
NATUREZA E ESCOPO DA ASSEGURAÇÃO
A SGS foi contratada pela AMERICANAS S.A. para realizar a
asseguração independente de seu Primeiro Relatório Anual, que
traz informações relativas ao ano de 2021 e que segue diretrizes
internacionais de monitoramento e reporte de informações de
sustentabilidade, dentre elas a Global Reporting Initiative (GRI).
O escopo de asseguração, baseado na metodologia para
assegurações de relatórios de Sustentabilidade da SGS, incluiu
o texto e os dados relacionados aos indicadores GRI Standards
2021, versão atual do GRI.
As informações do “RELATÓRIO ANUAL AMERICANAS S.A.
2021” e sua apresentação são de exclusiva responsabilidade
das estruturas de gestão da AMERICANAS S.A. A SGS não fez
parte da preparação de nenhum material incluído no referido
relatório. Nossa responsabilidade foi a de expressar uma opinião

sobre o texto, dados, gráficos e declarações dentro do escopo
de asseguração, detalhado a seguir com a intenção de informar
as partes interessadas da AMERICANAS S.A.
O Grupo SGS desenvolveu um conjunto de protocolos
de Asseguração de Comunicados de Sustentabilidade
baseando-se nas melhores práticas apresentadas no guia
GRI Sustainability Reporting Standards, em sua versão mais
atualizada de 2021, e o padrão de asseguração ISAE3000.
Estes protocolos dão diferentes opções de nível de
Asseguração, dependendo do contexto e da capacidade da
Organização Declarante.
Este relatório foi assegurado utilizando nossos protocolos para
avaliação da veracidade do conteúdo e seu alinhamento com
os aspectos de requirements do GRI Sustainability Reporting
Standards 2021, Universal Standards (GRI 1_ Foundation 2021,
GRI 2_ General Disclosures 2021, GRI 3_ Material Topics 2021)
e também com os requirements dos Topic Standards (GRI
200, GRI 300 e GRI 400) de acordo com os temas materiais
identificados pela AMERICANAS S.A. através do processo
descrito neste relatório.
O processo de asseguração, devido a condições externas e de
precaução da saúde e segurança dos colaboradores da SGS
bem como da AMERICANAS S.A., foi realizado de maneira
remota, com (i) entrevistas com colaboradores estratégicos
envolvidos no processo de compilação e elaboração
do relatório, onde foram revisados disclosures, dados e

processos relativos à gestão da sustentabilidade e à coleta de
disclosures GRI, (ii) revisão da documentação encaminhada
pela AMERICANAS S.A. e comparação com as informações
inseridas pela empresa no relatório, (iii) avaliação de versões
deste relatório para alinhamento com os standards do GRI
2021 e (iv) análise das atividades de engajamento com as
partes interessadas (stakeholders) e avaliação da forma como
os tópicos materiais foram definidos e inseridos no contexto da
sustentabilidade dentro da organização e no conteúdo deste
relatório de sustentabilidade. As informações contábeis da
AMERICANAS S.A. contidas e referenciadas no “RELATÓRIO
ANUAL AMERICANAS S.A. 2021” não foram avaliadas como
parte deste processo de asseguração, mas em processo
distinto de auditoria. As informações relacionadas ao inventário
de gases de efeito estufa foram verificadas e passaram por
processo específico de auditoria.
DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA
O Grupo de empresas da SGS é líder mundial em inspeções,
análises e verificações, com operações em mais de 140
países e prestando serviços que incluem a certificação de
sistemas de gestão, auditorias e capacitação nas áreas de
qualidade, ambiental, social e ética, asseguração de relatórios
de sustentabilidade e verificação de gases de efeito estufa.
A SGS afirma sua independência da AMERICANAS S.A.,
estando livre de conflito de interesse com a organização,
suas subsidiárias e partes interessadas.
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A equipe de asseguração foi formada com base em
conhecimento, experiência e qualificação para este serviço, e
foi composta por:
Um Auditor Líder de Asseguração de Relatório
de Sustentabilidade, Auditor Líder de programas
Socioambientais e Gestão Ambiental, Verificador
de Gases de Efeito Estufa (GEE), Auditor Líder no
Programa Renovabio.
PARECER DE ASSEGURAÇÃO
Com relação à verificação realizada na metodologia,
processos e dados apresentados pela AMERICANAS S.A.
estamos seguros de que as informações e dados contidos
no “RELATÓRIO ANUAL AMERICANAS S.A. 2021” são
confiáveis e uma representação equilibrada das atividades de
sustentabilidade desenvolvidas pela AMERICANAS S.A. no anobase 2021. A equipe de asseguração tem o parecer de que o
relatório pode ser utilizado pelas partes interessadas da empresa
como parte de seus processos de avaliação da Companhia.
Em nossa opinião, com base na amostragem do que foi verificado
e nas documentações apresentadas pela AMERICANAS S.A.,
o conteúdo do relatório atende aos requisitos do GRI Standards
2021, quais sejam: aplicar os princípios de reporte, relatar os
conteúdos GRI 2: General Disclosures 2021, determinar tópicos
materiais, relatar os conteúdos GRI 3: Material Topics 2021, relatar
conteúdos das normas para tópicos materiais, fornecer razões
para omissão de conteúdos e requisitos que a organização não
cumpriu, publicar um índice GRI, fornecer uma declaração de uso
e após publicação, notificar o GRI.

RECOMENDAÇÕES, CONSTATAÇÕES
E CONCLUSÕES DA ASSEGURAÇÃO
O Relatório da AMERICANAS S.A., “RELATÓRIO
ANUAL AMERICANAS S.A. 2021” está alinhado
com os GRI Standards 2021, e também com os
requirements dos Topic-specific Standards (GRI 200,
GRI 300 e GRI 400).
A AMERICANAS S.A. apresenta seu Relatório com 08
tópicos materiais: 1. Fomento à inovação; 2. Cliente
seguro e satisfeito (privacidade de dados e segurança
da informação); 3. Time de excelência; 4. Relevância
social; 5. Fornecedores responsáveis; 6. Condução ética;
7. Combate às mudanças climáticas; e 8. Reciclagem,
circularidade e ciclo de vida dos produtos e embalagens.
Em nosso entendimento, os tópicos materiais refletem
os impactos das atividades da AMERICANAS S.A. de
maneira equilibrada e o relatório cobre informações sobre
todos os tópicos considerados como materiais para o
setor e para as partes interessadas, de acordo com o GRI
3: Material Topics 2021.
Destaca-se entre as ações realizadas pelas
AMERICANAS S.A. frente aos tópicos materiais, o
engajamento com sua cadeia de fornecedores, com
96,33% dos fornecedores de marcas têxteis aprovados
pelo programa ABVTEX e com meta para realizar a
avaliação de 100% dos fornecedores nacionais de
marcas próprias não-têxteis até dezembro de 2022.
Destaca-se também o progresso na publicação de
metas relacionadas a todos os tópicos materiais.

Quanto à publicação parcial de informações referentes
aos disclosures, tem como parcialmente atendido os
disclosures 205-2 e 404-3 , por não informarem a
categoria funcional.
Como oportunidade de melhoria observada em
auditoria tem-se a busca para compilação de
informações relacionadas a resíduos e reciclagem de
todos os Centros de Distribuição (CDs), assim como
lojas próprias.

DECLARAÇÃO
DE
ASSEGURAÇÃO
DECLARAÇÃO
DE ASSEGURAÇ
Finalmente, a SGS acredita
na importância da transparência
e parabeniza a Companhia pela iniciativa de conduzir uma
asseguração de seu relatório, bem como de promover a
sustentabilidade em suas ações e disseminar em todos os
níveis da organização o seu código de conduta e compliance.

14 de abril de 2022.
Assinado por e em nome da SGS

Fabian Peres Gonçalves
Gerente de Negócios Sustentabilidade

Mariana de Oliveira Klein
Auditora Líder de Relatório
de Sustentabilidade
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