São Paulo, 09 de março de 2021
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro
Rio de Janeiro/RJ, 20050-006

At.: Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Guilherme Rocha Lopes
Gerente de Acompanhamentos de Empresas 2

Ref.: Ofício nº 25/2021/CVM/SEP/GEA-2
Processo CVM SEI nº 19957.001793/2021-46

Prezados Senhores,

Fazemos referência ao Ofício nº 25/2021/CVM/SEP/GEA-2 (“Ofício”), no qual V.
Sas., mencionando: a) a notícia veiculada no jornal “O Globo” em 05.03.2021, intitulada:
“Lojas Americanas deve abrir cerca de 150 lojas em 2021” (“Notícia”); e b) o material
apresentado pela Lojas Americanas S.A. (“Americanas” ou “Companhia”) durante sua
teleconferência de resultados do 4º trimestre de 2020 (“Teleconferência 4T20”),
disponibilizado pela Companhia no website da CVM em 05.03.2021, solicitam:
(I)
manifestação da Companhia sobre a veracidade das informações da Notícia;
(II)
caso as informações da Notícia sejam verdadeiras, mais detalhes sobre o
assunto, assim como os motivos pelos quais a Companhia entende não se tratar de
assunto a ser divulgado por fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02;
(III) a identificação dos documentos, já arquivados pela Companhia junto à CVM,
que contém as informações da Notícia destacadas pelo Ofício1;
(IV) a reapresentação à CVM do material apresentado na Teleconferência 4T20,
acrescido das informações da Notícia destacadas pelo Ofício, assim como de quaisquer
outras informações prestadas ao público investidor durante o evento que não constem
em sua versão original; e
(V)
a apresentação de resposta ao Ofício por meio da divulgação de Comunicado ao
Mercado.

1

Quais sejam:
“‘A Lojas Americanas vai manter sua estratégia de abertura de lojas físicas, mesmo com a forte migração de compras para o
comércio eletrônico, disseram executivos da companhia nesta sexta-feira.
“‘A abertura de lojas faz parte da nossa estratégia’”, disse o diretor presidente da Lojas Americanas, Miguel Gutierrez, durante
teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre, frisando que, dentro do plano de longo prazo, a expectativa
é de abrir cerca de 150 novas unidades em 2021.
“A declaração veio em resposta a uma pergunta sobre se a estratégia de abertura de lojas ainda faz sentido diante das medidas
de isolamento social tomadas para conter a pandemi da Covid-19, que levaram consumidores a buscar o e-commerce.”

A Companhia confirma, inicialmente, a veracidade dos trechos da Notícia, mas
esclarece que não constituem fato ou ato relevante ocorrido em seus negócios, nos termos da
Instrução CVM 358/02.
A resposta apresentada à pergunta feita por analista na Teleconferência 4T20
mencionada na Notícia constitui mera constatação, em que a área de Relações com Investidores
confirmou que a abertura de lojas físicas continua fazendo parte da estratégia da Companhia em que pese o ano atípico de 2020. Tal constatação está em linha com os dados históricos já
amplamente divulgados e conhecidos pelo mercado, a exemplo do mínimo de crescimento da
área de vendas apresentado nos últimos cinco anos pela Companhia, de cerca de 5% (cinco por
cento), o que corresponde, em números atuais, a pelo menos 150 lojas¹. Nesse período, com
efeito, a área de vendas cresceu em média 5,7% a.a, próximo ao número indicado.
Nesse contexto, não se trata de informação “nova” ou relevante em relação aos negócios.
É, tão somente, algo já conhecido, divulgado e perfeitamente esperado pelo mercado, na medida
em que reflete o mínimo do apresentado no histórico de expansão ocorrido na área de vendas
da Companhia, conforme cronologia dessa expansão, a seguir²:
Ano
2016
2017
2018
2019
2020
Média

Área de Vendas
Expansão Lojas Novas Metragem Média
Var. (%)
(mil m2)
(mil m2) (unidades)
por Loja (m2)
980
5,6%
52
93
559
1.070
9,2%
90
195
462
1.126
5,2%
56
196
286
1.209
7,4%
83
230
361
1.220
0,9%
11
32
344
5,7%
402

Por oportuno, a Companhia reapresenta o material da Teleconferência 4T20, acrescido
das informações da Notícia destacadas pelo Ofício.
Sendo o que tinha a expor, continuamos à disposição para prestar demais
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Rosalba Padilha
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

1 – Cálculo considera crescimento de 5% da área de vendas do ano de 2020 e lojas com tamanho médio de 402m², conforme a
seguir: (1.220.000 m² x 5%) / 402 m² = 151,7 lojas
2 - Tabela baseada em dados disponibilizados no website da CVM, nos Relatórios da Administração divulgados anualmente
pela Companhia.

