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Comunicado ao Mercado 
Celebração de Acordo com Ame Digital Brasil Ltda  – Companhia Digital, para 
integração de plataformas de pagamentos 

— 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020. 
 

Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 

3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa que, celebrou, em 24/04/2020, acordo para integração 

das plataformas de pagamentos com Ame Digital Brasil Ltda, fintech e plataforma mobile de negócios da 

Lojas Americanas S.A. e da B2W – Companhia Digital e seu programa de fidelidade Premmia. 

O Acordo visa a aceitação do App da Ame nos postos Petrobras participantes do Premmia, que fazem parte 

de sua rede de quase 8.000 postos e 1.300 lojas de conveniência BR Mania, para que os consumidores 

possam efetuar pagamentos e pontuar no Premmia de forma fácil, ágil e segura. 

A parceria também contribui para minimizar os impactos da pandemia Covid-19 ao possibilitar que milhões 

de clientes realizem pagamentos sem contato físico por meio do app da Ame. 

Atualmente a Ame já conta com mais de 7,4 milhões de downloads e presença em todas as mais de 1.700 

Lojas Americanas, além dos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato e em mais de 1,6 

milhão de outros lojistas do mundo físico e digital.  

A BR Distribuidora entende que este Acordo deverá permitir a aceleração do desenvolvimento do negócio 

em questão através da convergência de hábitos de consumo relacionados a interações e negócios digitais, 

o que inclui a integração com o programa de fidelidade Premmia, sendo ainda prematuro estimar seus 

efeitos no resultado da Companhia. 

A BR reafirma seus princípios de Consciência, Responsabilidade e Solidariedade, neste momento da crise 

mundial da COVID19 e manterá os investidores e o mercado em geral informados de futuros 

desenvolvimentos. 

 

ANDRÉ CORRÊA NATAL  
Diretor Executivo de Finanças, Compras e RI  
(CFO/IRO) 
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Notice to the Market 
Agreement signed with Ame Digital Brasil Ltda - Companhia Digital, for integration of 
payment platforms 
— 
 
Rio de Janeiro, April 27th, 2020. 

Petrobras Distribuidora SA (B3: BRDT3), in compliance with CVM Instruction 358, of January 3rd, 

2002, as amended, it informs that, on 04/24/2020, celebrated an agreement for integration of payment 

platforms with Ame Digital Brasil Ltda, fintech and mobile platform stores of Lojas Americanas SA and B2W 

- Companhia Digital and its Premmia loyalty program.  

The agreement objective is that Ame app is accepted at Petrobras stations that participates of Premmia 

loyalty program, which are part of the network of almost 8,000 stations and 1,300 BR Mania convenience 

stores. Thus, customers can make payments and score at Premmia loyalty program in an easy, fast and 

secure way. 

This partnership also contributes to reduce the impacts of the Covid-19 pandemic by allowing millions of 

customers to make payments through the Ame app, without physical contact. 

Currently, Ame already has more than 7.4 million downloads and is accepted in all of more than 1,700 

American stores, in addition to the Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato sites as well as  

more than 1.6 million other tenants in the world physical and digital. 

BR Distribuidora understands that this agreement may allow the acceleration of the business development 

through the convergence of consumption habits related to interactions and digital businesses, which 

includes an integration with the Premmia loyalty program, but it is still premature to estimate its effects 

on the Company's results. 

BR reaffirms its principles of Consciousness, Responsibility and Solidarity, at this time of the global crisis 

of COVID19 and will keep investors and the market in general informed of future developments. 

ANDRÉ CORRÊA NATAL  
Chief Financial, Procurement and Investor Relations Officer  
(CFO/IRO) 
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