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A B2W – Companhia Digital (“B2W” ou “Companhia”), celebrou uma parceria com a
Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda (“McDonald's Brasil”) para integração das
suas lojas no B2W Marketplace, sendo a primeira parceria da rede com uma plataforma
de e-commerce (“Acordo”). A Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda é subsidiária
da “Arcos Dorados Holdings, Inc.” (NYSE: ARCO), maior franqueado independente do
McDonald’s no mundo.
Por meio da parceria pioneira, as lojas do McDonald's Brasil poderão ser conectadas
para vender os produtos nas plataformas de venda da B2W. Com isso, o cliente pode
acessar a plataforma de Marketplace Local dentro dos apps da Americanas e da Ame,
escolher a loja do McDonald's Brasil que seja de sua maior conveniência e ter acesso ao
sortimento completo da loja para comprar o lanche e os produtos de sua preferência,
recebendo em minutos. A partir de hoje um piloto estará disponível em lojas no Estado
de São Paulo.
A plataforma de Marketplace Local da Americanas (Compre e Receba Hoje) utiliza o
conceito de vizinhança para oferecer ao cliente a máxima conveniência com um amplo
sortimento de produtos e entrega rápida (entrega realizada pela Ame Flash – solução
proprietária de crowdshipping com mais de 17.000 entregadores). A operação também
permite a rápida conexão de lojistas do mundo físico no mundo digital e já conta com
milhares de lojas parceiras em diversas categorias, incluindo: lojas de conveniência,
mercado, farmácia, petshop, entre outras.
O acordo está em linha com a estratégia da companhia de ser cada vez mais relevante
no dia a dia do cliente, sempre com o foco em melhor atendê-lo, oferecendo: Tudo. A
toda Hora. Em qualquer lugar.
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