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Manifesto ASG
Acreditamos que a saúde deve 
estar sempre presente.

Seja nas pessoas, seja no 
ambiente ou nos negócios.

E levar saúde é o que nos move 
há mais de 40 anos.

Somos uma empresa feita de 
gente apaixonada por cuidar.

Esse amor nos inspira a estar perto de cada brasileiro, promovendo 
bem-estar e tudo que for necessário para viver plenamente.

E é por entender que uma vida plena de verdade só acontece em 
harmonia com a natureza, que cultivamos relações mais sustentáveis 
com o meio ambiente e semeamos essa mudança pelo Brasil.

São essas crenças que construíram e impulsionaram nosso negócio. 
Mas queremos mais. Queremos uma Pague Menos ainda mais diversa, 
inclusiva e cheia de oportunidades para crescer, se desenvolver e 
transformar.

Por tudo isso, vamos muito além. Agora, a Pague Menos integra uma 
robusta agenda ASG ao seu Plano Estratégico, com compromissos até 
2030. Porque o nosso propósito é fazer sempre mais pela saúde de 
todos. 

Colaboradores da Loja Matriz
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A Cartilha ASG ou ESG (em inglês), sigla para Ambiental, Social e 
Governança, nasce com o objetivo de apresentar para todo o nosso 
Time de Gigantes a nossa Agenda ASG. Um planejamento robusto que 
irá nortear a nossa estratégia quanto à sustentabilidade nos próximos 
10 anos!

Ficou curioso? Então, confira os pontos que serão abordados ao longo 
desse material:

Sobre a Cartilha ASG

Afinal, o que é ASG?
Como você deve imaginar, o conceito de Desenvolvimento Sustentável 
não é recente. Esse modelo surgiu em 1987, defendido pela Comissão 
Mundial de Meio Ambiente (CMMA), em uma publicação chamada 
Relatório de Brundtland. Segundo esse documento, Desenvolvimento 
Sustentável consiste no modelo que busca o crescimento econômico, 
bem como suprir as necessidades das presentes gerações, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de fazer o mesmo.

No âmbito empresarial, o contexto apresentado não é diferente, afinal, 
se a sociedade está cada vez mais consciente, isto será refletido em 

•  Afinal, o que é ASG?

• Nossa Jornada ASG;

• Nossa Visão 2030;

• Compromissos e Objetivos;

• Site ASG;

• Qual o papel das lideranças 
nessa jornada?

• É só o começo!
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Dimensão que trata a forma 
como a empresa se relaciona 
com o gerenciamento dos 
recursos naturais e com os 
impactos ambientais que gera.

Dimensão que trata 
sobre a gestão 
dos processos 
e da operação, 
bem como pauta 
sobre ética e 
transparência.

Dimensão que trata a 
forma como a empresa 
se relaciona com o seu 
público interno e externo.

Sustentabilidade: 
É o estado no qual a empresa implementa 
boas práticas nessas três dimensões.

Ambiental

Governança Social

seus hábitos de consumo. Dessa forma, é natural que haja uma maior 
exigência por parte do público interno e externo das organizações, 
atualmente, quanto à sustentabilidade, fazendo com que as empresas 
busquem ser mais sustentáveis de forma transversal, ou seja, em 
todo o seu processo produtivo, aplicando boas práticas nas dimensões 
ambiental, social e de governança.

Nesse contexto, o termo ASG ganha destaque e se mostra para as 
organizações como uma concretização de todas essas tendências 
e necessidades contextualizadas anteriormente. Atualmente, mais 
do que nunca, se faz necessário que as organizações entendam o 
protagonismo da sustentabilidade empresarial como um requisito vital 
para a sua sobrevivência e os padrões ASG como um caminho concreto 
para o planejamento, implementação e controle das suas práticas 
sustentáveis.

DIMENSÕES ASG
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Nesse sentido, o ASG representa um conjunto de fatores e critérios que, 
quando são implementados, tornam uma empresa mais sustentável 
e, consequentemente, responsável socialmente, fundamentado na 
valorização de fatores ambientais, sociais e de governança. Assim, fica 
evidente que ter um panorama de como a organização está quanto às três 
dimensões do ASG, e traçar uma estratégia alinhada aos princípios e boas 
práticas de cada uma dessas dimensões, é de extrema relevância para o 
seu crescimento mais sustentável.

Quer saber mais sobre o 
histórico do ASG?
Na nossa Universidade 
Corporativa (UP Farma), na 
Escola Varejo no Futuro, 
temos um curso sobre os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e a Agenda 
2030 da Organização das 
Nações Unidas. Escaneie o 
QR Code abaixo e confira esse 
material!

Luana Almeida
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A Pague Menos sempre esteve enxergando à frente e se adaptando às 
mudanças no mundo e no perfil do nosso cliente. Sempre tivemos no 
nosso DNA o cuidado com as pessoas. E é justamente esse cuidado 
que nos impulsiona todos os dias a cumprir o nosso propósito de Viver 
Plenamente.

Nossa Jornada ASG

O INÍCIO (2021)

Ter uma estratégia de Sustentabilidade totalmente 
alinhada com a nossa estratégia de negócio é essencial 
para que todas as pessoas que fazem parte do nosso Time 
de Gigantes contribuam e também sejam beneficiadas 
pelos esforços que estamos fazendo para sermos mais 
sustentáveis. Uma Pague Menos mais sustentável é 
responsabilidade de todos nós!

Patriciana Rodrigues | Presidente do Conselho de Administração

Falando de cuidado com as 
pessoas, sempre tivemos um 
braço social muito forte, por 
meio do protagonismo em 
ações de responsabilidade 
social, inicialmente na região 
Nordeste, mas que rapidamente 
se espalharam por todo o país. 
Da nossa tão presente filantropia, 
nasce o amor por promover 
a saúde para todos: para as 
pessoas, para o meio ambiente e 
para os negócios.

Saúde para 
as pessoas

Saúde para 
os negócios

Saúde para o 
meio ambiente
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CRIAÇÃO DA GERÊNCIA 
DE SUSTENTABILIDADE

CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA

CRIAÇÃO DA AGENDA ASG

DIAGNÓSTICO ASG
• Matriz de Materialidade
• Análise SWOT

• Visão de Futuro
• Compromissos ASG
• Objetivos Estratégicos

Desse modo, no início de 2021, criamos a nossa Gerência de 
Sustentabilidade da Pague Menos. Essa área, que estava atrelada ao 
Relacionamento com os Investidores, nascia com um grande desafio: 
planejar, implementar e acompanhar a nossa Estratégia ASG.

Foi essa área, unida com uma consultoria especialista no tema, 
que no segundo trimestre deste ano, iniciou a construção da nossa 
matriz de materialidade, engajando nossa liderança e consultando 
aproximadamente 6 mil stakeholders: clientes, investidores, 
fornecedores, colaboradores, parceiros, entre outros. Além disso, 
também foi realizado um estudo detalhado das nossas forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças quanto a essa temática.

Matriz de Materialidade
Resume temas materiais de uma organização de acordo com a 
relevância que cada um tem para os seus múltiplos stakeholders. 
Em outras palavras, essa Matriz direciona quais são os temas que 
a organização deve trabalhar, no que se refere a sustentabilidade, 
reunindo a visão de diversos stakeholders.



11Cartilha ASG

Foram a partir desses temas, olhando para o que realmente importa 
para as pessoas da nossa história, que criamos a nossa Visão de 
Sustentabilidade: Saúde é para todos. Saúde para as pessoas, para o 
meio ambiente e para os negócios. Dessa forma, nos comprometemos 
que a Pague Menos será uma solução completa de saúde que 
contribuirá, significativamente, para reduzir as desigualdades de 
acesso a uma vida saudável, no Brasil, até 2030.

Nota: além dos temas materiais mapeados na matriz, foi incluído o tema “Geração de Gases do Efeito 
Estufa (GEE)”, devido à sua importância no cenário global e a iniciativas em curso pela Companhia.
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Saúde para 
as pessoas

Saúde para 
os negócios

Saúde para o 
meio ambiente

Acreditamos que podemos 
fazer diferença na vida 
de todos os brasileiros, 
principalmente, daqueles 
que têm menos acesso 
à saúde e bem-estar, 
onde quer que eles 
estejam, levando além de 
tratamento, informação, 
cuidado e prevenção.

Estamos comprometidos 
com uma gestão mais 
eficiente de resíduos, 
aumentando o consumo 
de energia renovável e 
buscando a redução de 
nossas emissões de gases 
de efeito estufa.

Renovamos com vocês o 
nosso compromisso com a 
ética, com a transparência, 
com a adoção das 
melhores práticas de 
governança do mercado, 
com o desenvolvimento 
contínuo dos nossos 
colaboradores, com o 
respeito à diversidade 
e a inclusão de grupos 
minorizados.

Todos esses nossos compromissos estão alinhados com os nossos 8 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioritários. Esses 
objetivos fazem parte da maior agenda global que existe atualmente, 
a Agenda 2030, em prol da Sustentabilidade. Reafirmando o nosso 
empenho na construção de um mundo mais sustentável.
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Nossos Compromissos e Objetivos
Começando pela dimensão de saúde para as pessoas, temos 3 grandes 
compromissos:

1
Contribuir para a saúde e bem-estar de nossos clientes 
e colaboradores, ajudando-os na prevenção  de doenças 
crônicas e adesão ao tratamento médico prescrito. 

a. Oferecer plataforma física e digital de programas e conteúdos 
sobre qualidade de vida, prevenção de doenças crônicas e 
adesão ao tratamento em 2025;

b. Clinic Farma Itinerante com serviços farmacêuticos gratuitos 
em comunidades com baixo atendimento médico em 2025;

c. 90% das lojas com estrutura Clinic Farma em operação em 
2025;

d. 8,0% da base de clientes atendidos no Clinic Farma em 2025;

2
Garantir a saúde e segurança ocupacional de nossos 
colaboradores e contribuir  para a sua saúde física e 
mental.

a. 80% dos colaboradores reconhecerem como saudável e 
seguro o ambiente de trabalho em 2030;

b. Conquistar certificações ISO450001 e SA 8000 sobre ambiente 
de trabalho saudável física e emocional em 2030;
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Esses 3 compromissos se desdobram em objetivos e metas, que 
devem ser alcançadas ao longo dos períodos de 2022, 2025 e 2030. 
Uma verdadeira jornada, protagonizada pelas nossas áreas de 
Operações, Qualidade de Vida no Trabalho 
e Voluntariado.

Você, do nosso time de loja, será 
responsável por nos ajudar nessa missão 
de assegurar a saúde para as pessoas, 
especialmente a saúde dos nossos 
clientes, por meio de um atendimento 
de qualidade, com muito cuidado e 
responsabilidade para que esse cliente 
crie uma relação de confiança conosco e 
dê continuidade ao seu tratamento.

Já o nosso time de Qualidade de Vida, Assistência Social e Voluntariado 
está empenhado no planejamento e na implementação dos nossos 
programas voltados para a saúde de nossa gente! Temos orgulho de 
dizer que somos gente que cuida de gente.

Para assegurar um meio ambiente mais saudável, nos 
comprometemos com:

3 Impactar positivamente as comunidades do entorno das 
nossas operações.

a. 30% de colaboradores dedicando um dia ao ano ao trabalho 
voluntário para impactar as comunidades do entorno em 2022;

b. 10% de colaboradores de lojas provenientes de cursos de 
desenvolvimento profissional, oferecidos pela Pague Menos, às 
comunidades do entorno em 2025;

c. 0.5% do lucro líquido investido em projetos de promoção da 
saúde integral em 2025 e 1% em 2030.

Tammy Cristiny
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1
Contribuir para evitar o aumento da temperatura global, 
reduzindo e neutralizando as emissões de GEE da 
operação e cadeia de valor da Pague Menos.

a. Inventário de Emissões de GEE - escopo 1 e 2 concluídos e 
metas de redução definidas em 2022;

b. 120% das emissões de GEE anuais compensadas - escopo 1, 
2 em 2030;

c. 100% das unidades da Pague Menos abastecidas com energia 
renovável em até 2 anos da sua abertura ou aquisição em 2022;

d. Primeira Loja Verde da Pague Menos em 2025;

2 Aprimorar a gestão de nossos resíduos e reduzir o 
impacto ambiental de nossas embalagens.

a. Inventário de resíduos e metas de redução e reciclagem 
definidas em 2025;

b. 100% dos materiais obsoletos e inservíveis (móveis, 
eletroeletrônicos e sucata de plástico/papelão, sacolas plásticas 
e embalagens) anualmente destinados para reciclagem, 
reutilização ou descarte ambientalmente correto em 2025;

c. 100% dos medicamentos e não medicamentos impróprios 
destinados para a reciclagem, coprocessamento ou descarte 
ambientalmente correto em 2025;

d. Pontos de coleta de medicamentos vencidos e pilhas 
implementados em: 30% das lojas da Pague Menos (2025) e 
100% das lojas da Pague Menos (2030).

Esses dois compromissos também se desdobram 
em metas a serem alcançadas nos períodos de 2022, 
2025 e 2030.

Dentre essas metas, temos a primeira loja verde da Pague Menos, 
que já está começando a ser planejada, uma entrega da nossa Vice-
Presidência de Operações, Digital e Expansão.
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Além disso, desenvolveremos grandes 
esforços no que se refere a gestão de 
recursos hídricos e energéticos, bem 
como do controle e do monitoramento 
de nossas emissões. Nossa área 
Administrativa está trabalhando 
para assegurar um melhor controle 
e monitoramento desses recursos, 
além da implementação de fontes 
de energia renovável em um maior 
número de nossas lojas. E o nosso time 
de Operações tem papel fundamental 
nesse processo, fazendo o uso da 
energia e da água de nossas lojas ser 
cada vez mais consciente!

Por fim, falando da dimensão de saúde para os 
negócios, temos mais 4 compromissos, tais como:

1 Pautar todas as nossas atitudes e relacionamentos na 
ética e transparência.

a. Pesquisa de Satisfação de Investidores e Fornecedores, 
atingindo uma nota mínima de 7 em 2025;

b. Ser certificado pela ISO 31000 – Governança em Gestão de 
Riscos em 2025;

2
Contribuir para o aprimoramento contínuo das 
competências profissionais e “socioemocionais” dos 
nossos colaboradores.

a. Mínimo de 11 horas de treinamento efetivo por headcount por 
ano em 2022;

Time do Setor Administrativo
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2
Contribuir para o aprimoramento contínuo das 
competências profissionais e “socioemocionais” dos 
nossos colaboradores.

b. Bolsas de estudo (integral) de graduação e pós-graduação 
disponibilizadas para 10% da Liderança em 2025;

c. Bolsas de incentivo, com até 60% de desconto, disponibilizadas 
para 100% dos colaboradores e dependentes em 2025;

3
Incluir em nossas operações “grupos minorizados” 
e respeitar a diversidade de opinião, raça, gênero, 
orientação sexual, religião, entre outras.

a. 10% do quadro total de colaboradores com mais de 50 anos 
em 2025;

b. 50% de cargos executivos (a partir de gerente regional, para 
operações, e a partir de gerente de área, para matriz e CDs) 
ocupados por mulheres em 2025;

c. 15% (até 2025) e 30% (até 2030) dos cargos de liderança (a partir 
de gerente de lojas, para operações e a partir de coordenador, 
para matriz e CDs) ocupados por pretos;

d. 6% de funcionários PCDs em 2030;

4
Garantir que os produtos que comercializamos sejam 
produzidos de acordo com as mesmas práticas ASG que 
adotamos em nossas operações. 

a. 90% dos fornecedores em conformidade com os pré-requisitos 
ASG definidos em 2030;

b. 100% dos fornecedores críticos (representam 70% do 
faturamento de Marcas Próprias) auditados segundo critérios 
de qualidade e ASG definidos em 2025;

c. 100% dos produtos de Marcas Próprias sem ingredientes 
controversos em 2030.
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Como vocês podem ver, esses compromissos também se desdobram 
em algumas metas a serem alcançadas entre 2022 e 2030. Será um 
trabalho incrível desenvolvido pelas nossas áreas de Compliance, 
Auditoria Interna, Diversidade e Inclusão.

Nossa área de Compliance terá a missão de disseminar e assegurar o 
uso correto do nosso Canal Confidencial, bem como da promoção de 
relações cada vez mais éticas e transparentes em nossa empresa.

Já nossa área de Diversidade e Inclusão, terá a missão de valorizar 
a Diversidade que já temos, especialmente das nossas frentes: 
mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência e pessoas com 
mais de 50 anos. Além disso, essa área também está comprometida 
com o aumento dos nossos percentuais de inclusão em todos os cargos 
de liderança da empresa. Queremos assegurar a equidade e o respeito 
dentro de nossa organização, e todo o nosso time é corresponsável por 
esse processo.

Nesse ponto, também não podemos deixar de mencionar a nossa 
Universidade Corporativa, que é responsável pela promoção do 
desenvolvimento dos nossos colaboradores. Afinal, é cada um de 
vocês que nos faz ser uma gigante por natureza!

Colaboradores e colaboradoras do CD 01 - Fortaleza
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Nosso Site ASG
Tenho certeza que você ficou super curioso para saber mais sobre tudo 
que apresentamos nessa Cartilha! Não se preocupe, vamos te ajudar 
a resolver essa demanda.
Com muita alegria e orgulho, te convidamos a visitar o nosso site ASG. 
Nele, além de tudo que descrevemos aqui, você pode conferir diversos 
conteúdos, como:

• Diagnóstico e Visão ASG;
• Acompanhamento das 
Metas;
• Selos e movimentos;
• Políticas e Manifestos;
• Sala de Comunicação, 
onde você encontra 
notícias, vídeos e materiais 
relacionados à temática.

Contamos com você para que esse tema tão importante para nossa 
empresa seja cada vez mais presente no nosso dia a dia! Não esqueça, 
uma Pague Menos mais sustentável é responsabilidade de todos nós!

Acesse o Nosso Site
Escaneie o QR Code ao lado para ficar 
por dentro das ações e da estratégia 
ASG da companhia.

Ou acesse pelo link abaixo:  
esg.paguemenos.com.br
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O Papel das Lideranças 
Por falar na responsabilidade de cada um dos nossos gigantes com 
essa temática, as nossas lideranças têm papel fundamental em toda a 
nossa Jornada!
Líder, para avançarmos em nossa estratégia ASG, contamos com você 
para:
• Disseminar conhecimento sobre a temática do ASG, especialmente 
a nossa Agenda,  bem como os nossos projetos e ações, divulgando 
e incentivando a divulgação interna e a participação nas ações 
promovidas pela área de Comunicação, Cultura, Clima & ASG;

• Prezar pela sustentabilidade em todos os momentos, assegurando 
todas as condições que sejam necessárias, para que essas pessoas 
desenvolvam seu trabalho da melhor forma possível e em concordância 
com nossos compromissos e objetivos ASG;

• Cultivar no relacionamento com o seu time, valores que estão 
alinhados com a nossa Visão (Saúde para Todos) e com os nossos 
objetivos e compromissos, direcionando o time sempre para um 
comportamento que assegura saúde para as pessoas, para o meio 
ambiente e para os negócios;

• Caso necessário, gerenciar adequadamente situações em que 
aconteça algum tipo de desvio de conduta relacionada à temática, 
assegurando que seja dada a devida tratativa por meio do nosso canal 
de ética.

Contamos com você ao longo de 
toda essa jornada! Sua contribuição 
será essencial para que possamos 
alcançar nossos compromissos e 
objetivos!

Josimar Uchôa
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É só o Começo...
Por fim, assim como já apresentamos todo o caminho trilhado até o 
momento, gostaríamos de finalizar a nossa Cartilha ASG apresentando 
os nossos próximos passos, que serão percorridos ao longo dos 
próximos anos, sob a gerência da área de Comunicação, Cultura, Clima 
& ASG.
Essa trajetória está dividida em algumas ações, que se desdobram em 
ferramentas que serão utilizadas para executá-las.

5 6 7 8
DIVULGAÇÃO E 

ENGAJAMENTO DA 
AGENDA ASG

IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA ASG DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

CONTROLE E 
MONITORAMENTO DA 

AGENDA ASG
• Comitê ASG
• Dashboard de Metas
• Atualização do site ASG (trimestral)

• Relatório de Sustentabilidade
• Movimentos e Redes
• Selos e Certificações

• Orçamento
• Definição dos Times e Equipes
• Planejamento Tático

1. Divulgação e Engajamento da Agenda ASG

Temos um Programa de Engajamento de todo o nosso Time de Gigantes 
com nossa Agenda. Ele será desenvolvido ao longo 2022 e conta com 
diversas celebrações, ações e materiais didáticos sobre a temática. 
Como destaque, temos a Live Novos Tempos, com a divulgação oficial 
da Agenda ASG, além de apresentar nossa Política de Sustentabilidade, 
nossa Cartilha e o nosso Manifesto ASG.
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2. Implementação da Agenda ASG

A área de Comunicação, Cultura, Clima & ASG gerenciará toda a 
implementação da Agenda, executando todas as atividades necessárias 
para o seu cumprimento adequado, envolvendo Times e Equipes 
diretamente relacionados a cada compromisso, objetivo e meta.

Além disso, irá contar com a mobilização de diversas diretorias e áreas 
da nossa organização.

3. Controle e Monitoramento da Agenda ASG

A área de Comunicação, Cultura, Clima & ASG irá utilizar três 
ferramentas para assegurar o controle e monitoramento dessa 
Jornada, bem como a atualização do status das metas para todo nosso 
Time, quais sejam: Comitê de ASG, dashboard de acompanhamento de 
metas e atualização trimestral do site em parceria com a área de RI.

4. Divulgação de Resultados

Prezando sempre pela ética e transparência, realizaremos, anualmente,  
a publicação do nosso Relatório de Sustentabilidade, documento que 
resumirá todos os nossos avanços nos compromissos e metas dessa 
Agenda. Além disso, a participação de Selos, Movimentos, Rede e 
Certificações de Sustentabilidade vão formalizar o nosso empenho 
quanto à essa causa.

Contamos com você em cada passo da nossa Jornada. A 
responsabilidade de uma Pague Menos mais sustentável é de cada um 
que faz parte do nosso Time de Gigantes!



Conheça os responsáveis 
da Área ASG

Evandro Vieira
Diretor de Gente, Cultura & ASG
evandrovieira@pmenos.com.br

Paula Albuquerque
Coordenadora de ASG
paulaalbuquerque@pmenos.com.br

Karoll Félix

Gerente de Comunicação, Cultura, 
Clima & ASG

karollynefelix@pmenos.com.br
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