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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.

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

Impactar positivamente 
as comunidades do 
entorno das nossas 
operações.

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

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

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

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

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

Garantir que os produtos 
comercializados sejam 
produzidos de acordo 
com as mesmas práticas 
ESG que adotamos em 
nossas operações.

90% das lojas com estrutura Clinic 
Farma em operação.

8% da base de clientes atendidos 
no Clinic Farma.  

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

Clinic Farma Intinerante com serviços 
farmacêuticos gratuitos em comunidades 
com baixo atendimento médico.


80% dos 
colaboradores 
reconhecerem como 
saudável e seguro o 
ambiente de trabalho.

Conquistar as 
certificações ISO 45001 
e SA 8000 sobre 
ambiente de trabalho 
saudável físico e 
emocional.

30% dos colaboradores dedicando um 
dia do ano ao trabalho voluntário para 
impactar as comunidades do entorno.

10% dos colaboradores de lojas 
provenientes de cursos de 
desenvolvimento profissional 
oferecidos pela Pague Menos às 
comunidades do entorno.

0.5% do lucro líquido investido em projetos 
de promoção da saúde integral em 2025

1% do lucro líquido investido em projetos 
de promoção da saúde integral.

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

Inventário das emissões de GEE - 
escopo 1 e 2 concluídos e metas 
de redução definidas.

Primeira Loja Verde da Pague Menos. 120% das emissões de GEE anuais 
compensadas - escopo 1 e 2. 

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.

Inventário 
de resíduos 
e metas de 
redução e 
reciclagem 
definidas.

Pontos de coleta 
de medicamentos 
vencidos e pilhas 
implementados 
em 30% das lojas 
da Pague Menos.

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

Pontos de coleta de medicamentos vencidos 
e pilhas implementados em 100% das lojas 
da Pague Menos.

Ser certificada pela ISO 31000 – 
Governança em Gestão de 
Riscos.


Pesquisa de Satisfação de Investidores e 
Fornecedores, atingindo uma nota mínima 
de 7.

Mínimo de 11 horas de treinamento 
efetivo por HC por ano.

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

Bolsas de estudo integrais, de graduação 
e pós-graduação, disponibilizadas para 
10% da liderança.

10% do quadro 
total de 
colaboradores 
com mais de 
50 anos.

15%  dos cargos de 
liderança (a partir de 
gerente de lojas para 
operações e a partir de 
coordenador para matriz 
e CDs) ocupados por 
pretos.

50% dos cargos executivos 
(a partir de gerente regional 
para operações e a partir de 
gerente de área para matriz 
e CDs) ocupados por 
mulheres.

6% dos 
funcionários 
PCDs.

30%  dos cargos de liderança 
(a partir de gerente de lojas 
para operações e a partir de 
coordenador para matriz e 
CDs) ocupados por pretos.

100% dos fornecedores críticos de Marcas Próprias (representam 70% do 
faturamento de Marcas Próprias) auditados segundo critérios de qualidade 
e de ESG definidos.

100% dos 
produtos de 
Marcas 
Próprias sem 
ingredientes 
controversos.

90% dos fornecedores em 
conformidade com os pré-
requisitos ESG definidos.
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