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TERMOS DE USO DO USUÁRIO  
  

Nós somos a SHIPP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (“AMERICANAS DELIVERY” ou 

“Plataforma”). Desenvolvemos o aplicativo AMERICANAS DELIVERY para você poder 

pedir produtos e recebê-los no lugar que escolher.  

  

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO ESTE DOCUMENTO E SOMENTE UTILIZE 

APLICATIVO AMERICANAS DELIVERY SE CONCORDAR COM TUDO. 

  

1. A AMERICANAS DELIVERY  

  

A AMERICANAS DELIVERY é um aplicativo que conecta consumidores a lojas e a 

entregadores rápidos. Você tem a possibilidade de escolher e comprar produtos dentre 

diversas lojas disponíveis no aplicativo. Se mesmo assim você não encontrar a loja que 

procura, também pode fazer um pedido especial por meio do serviço Concierge.   

  

2. O que fazemos por você   

  

Ao se cadastrar no aplicativo AMERICANAS DELIVERY, você nos outorga um mandato 

para, em seu nome, comprar um produto e, ainda, contratar um entregador rápido para 

leva-lo até o destino escolhido. Também podemos contratar um entregador, em seu nome, 

para fazer algo por você. Para isso, acionamos um entregador previamente cadastrado no 

nosso banco de dados, que terá como atribuições específicas: (i) buscar o produto no 

estabelecimento comprado por você e entregá-lo com diligência no local indicado, em caso 

de lojas cadastradas; (ii) comprar o produto no estabelecimento escolhido, e levá-lo aonde 

você indicar, no caso de lojas não cadastradas; ou (iii) atender a pedidos especiais, no caso 

do serviço Concierge.  

  

3. Como se cadastrar  

  

Para se cadastrar é muito simples. Tendo acesso à internet, basta fazer o download do 

aplicativo AMERICANAS DELIVERY na AppStore ou PlayStore. Feito isso, o próximo passo 

é preencher os dados pessoais exigidos para criar uma conta de usuário.   

  

Lembre-se: é necessário que você tenha mais de 18 anos para utilizar o aplicativo. 

Além disso, sua conta é estritamente pessoal e individual, não podendo ser emprestado 

os dados de acesso (usuário e senha) para outras pessoas nem criado mais de um cadastro 

para uma mesma pessoa, sob pena de responsabilização cível e criminal, em caso de 

violação.   

  

Para manter nosso sistema e usuários seguros, verificamos constantemente as 

informações fornecidas, como dados pessoais e de cartão de crédito.   
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CASO NÃO HAJA SEGURANÇA NA SUA CONTA, PODEMOS SUSPENDÊ-LA 

OU EXCLUÍ-LA, A NOSSO CRITÉRIO.  

  

4. Como funciona   

  

Após a criação da sua conta, é necessário que você se conecte no aplicativo com seu 

usuário e senha para fazer seus pedidos.  

  

Escolha da loja: você pode fazer a escolha do produto dentre as lojas disponíveis e abertas 

no momento ou utilizar o serviço Concierge. Além disso, poderá escolher, conforme 

disponibilidade de cada loja, entre (i) escolher o local de entrega ou retirar no próprio 

estabelecimento e, ainda, (ii) ser a entrega imediata ou agendada.    

  

• Lojas Parceiras: estão listados no aplicativo uma variedade de lojas, mercados, 

restaurantes, com cardápios, vitrines e rol de produtos, bem como horários de 

funcionamentos próprios para venda. Basta escolher o que deseja e prosseguir com o 

processo de compra.   

  

• Serviço Concierge: se não encontrar a loja ou serviço que quer, é só digitar o que deseja 

e onde podemos encontrar, que acionamos um entregador para fazer isso por você.  

  

OS PRODUTOS E OS PREÇOS INFORMADOS NO APLICATIVO EM LOJAS NÃO 

PARCEIRAS E NO SERVIÇO CONCIERGE SÃO ESTIMADOS.  

  

Entrega: você escolhe onde e quando quer que seu pedido seja entregue, conforme 

funcionalidade disponível em cada loja; não precisa ser onde você está, mas precisa ser 

dentro de raio de atuação da AMERICANAS DELIVERY, conforme informado no próprio 

aplicativo. Caso prefira, há a possibilidade de agendar a entrega do seu pedido. Além disso, 

poderá também optar por ir até a loja buscá-lo, bastando, neste caso, selecionar a função 

“Take Out”.   

  

Carrinho: ao prosseguir com a finalização do pedido, você verá um resumo dos itens no 

seu carrinho de compras com o preço total e uma estimativa de tempo de entrega. 

Lembrese que o tempo informado é apenas uma previsão de entrega, sendo possível a 

ocorrência de alguns imprevistos que alterem o tempo inicialmente estimado.  

  

OS VALORES DOS PRODUTOS NÃO SÃO FIXOS E PODEM MUDAR SEM AVISO 

PRÉVIO.  

Cupons de desconto: podemos habilitar códigos promocionais com valores e 

características variáveis, a serem utilizados apenas em nossas lojas parceiras. Mas 

lembre-se: (i) assim como podemos habilitá-los, também podemos desabilitá-los sem aviso 

prévio; (ii) esses cupons não podem ser cumulados ou duplicados, tampouco podem ser 

objeto de venda ou transferência.  
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Cobrança de valores adicionais: em alguns casos, como, por exemplo, quando na compra 

de produtos em mercados; em lojas não cadastradas na nossa plataforma ou, ainda, na 

solicitação do serviço Concierge, sem prejuízo aos demais casos, a AMERICANAS 

DELIVERY poderá cobrar do usuário um valor adicional pelo serviço contratado. Não se 

preocupe que, se e quando cobrados, referidos valores serão devidamente justificados e 

discriminados no seu carrinho, antes da finalização do pedido.   

  

Confirmação do pagamento: após a finalização do pedido, você verá uma tela onde pode 

confirmar seu endereço de entrega, meio de pagamento, inserir cupons de desconto e, 

finalmente, confirmar o valor total.   

  

A valor da entrega é repassado integralmente ao entregador pelo serviço de transporte e 

aparecerá separadamente do valor do produto. A depender do tipo de transação e do 

serviço contratado, poderá haver custos adicionais pelo serviço da AMERICANAS 

DELIVERY, que embora também venham discriminadas, é importante que você confira com 

atenção o valor total a ser pago.   

  

O pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito ou por dinheiro. No caso de 

pagamento por cartão de crédito, o valor total é pré-autorizado, e somente cobrado 

definitivamente depois que a entrega é confirmada. Além disso, se você tiver qualquer 

problema no momento do pagamento, podemos entrar em contato para solucioná-lo.   

  

Por outro lado, optando em fazer o pagamento em dinheiro, você será informado 

previamente sobre o valor total da compra e avisado de que qualquer valor que for entregue 

a mais será convertido em créditos no aplicativo, uma vez que não trabalhamos com trocos.   

  

NÃO É PERMITIDO COMPRAR QUAISQUER PRODUTOS EM QUANTIDADES QUE 

INDIQUEM INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.  

  

Execução do serviço: acionaremos um entregador para buscar o produto na loja ou local 

de coleta ou para fazer o serviço solicitado. Você pode acompanhar o caminho da entrega 

e disponibilizaremos todos os dados necessários para que entre em contato com o 

entregador, caso queira; da mesma forma, caso o entregador encontre alguma dificuldade 

para realizar a entrega, ele também poderá entrar em contato com você.   

  

Saiba que os entregadores cadastrados na AMERICANAS DELIVERY são independentes 

e não possuem qualquer forma de vínculo empregatício ou societário com a AMERICANAS 

DELIVERY ou com a Loja Parceira. O serviço prestado pelo entregador é autônomo, 

cabendo apenas a ele o aceite das corridas acionadas, nos horários que escolher, sendo 

sua remuneração proporcionais a estas corridas.   

  

5. Política de Trocas e Cancelamentos  
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Aconteceu um imprevisto, precisa cancelar o seu pedido ou o serviço solicitado no espaço 

Concierge? Veja embaixo em quais situações será permitido o cancelamento:  

  

• Pedido ainda não aceito por um Shipper nem pelo Lojista:   

Se ainda não tivermos encontrado um Shipper para levar seu pedido até você, nem a Loja 

tiver aceitado o mesmo, é possível solicitar o cancelamento no próprio aplicativo, de forma 

gratuita.   

  

• Pedido já aceito por um Shipper, mas ainda não aceito pelo Lojista:   

Você ainda poderá cancelar seu pedido, mediante o pagamento de uma taxa no valor de 

R$3,00 (três reais) ao entregador, em razão do seu deslocamento indevido.    

  

• Pedido aceito pela Lojista:   

Neste caso o usuário deverá entrar em contato com o suporte da AMERICANAS DELIVERY 

para avaliar a possibilidade de cancelamento, a cada caso e conforme regras de cada 

estabelecimento, bem como o andamento interno do pedido.   

  

• Pedido já coletado ou serviço já realizado:  

Infelizmente o cancelamento não será mais possível.  

  

Ocorrendo uma situação diferente das acima previstas ou, qualquer circunstância 

excepcional, o usuário deverá enviar um e-mail para contato@americanas.delivery ou 

entrar em contato pelo suporte do aplicativo para que a nossa equipe analise a situação e 

possa atendê-lo da melhor forma.  

  

6. Aceitação e Modificação do Termo de Uso e da Política de Privacidade   

  

Este documento poderá ter seu conteúdo modificado a qualquer tempo, sem prévia 

notificação, para eventuais adequações ou reajustes que se demonstrarem pertinentes ao 

aprimoramento do aplicativo. Em casos de alterações substanciais, você será avisado no 

e-mail cadastrado. Ao utilizar o aplicativo, seja na primeira vez ou depois de receber a 

mensagem de alteração, você estará concordando com presente termo. Caso não 

concorde, reiteramos a necessidade de interromper imediatamente o uso do nosso serviço.   

7. Outras questões importantes  

  

O aplicativo foi desenvolvido com as melhores técnicas, mas não podemos garantir que ele 

está livre de erros e que a plataforma estará disponível 100% do tempo.   

  

Para o funcionamento da plataforma, os dados coletados quando na realização do cadastro, 

especialmente sua localização (se o aplicativo estiver em funcionamento) e seu endereço 

IP, serão armazenados em ambiente virtual seguro e criptografado, podendo ser realizado 

o tratamento destes dados nos casos permitidos em lei.  
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Algumas situações, a critério da AMERICANAS DELIVERY, podem causar sua suspensão 

ou até mesmo cancelamento do seu cadastro, como, por exemplo, falhas nas entregas, 

cancelamentos reiterados, reclamações, comportamento inadequado, usar o nome e/ou a 

marca da AMERICANAS DELIVERY sem autorização, ou qualquer atitude que desabone 

e/ou que possa denegrir a imagem e a reputação da AMERICANAS DELIVERY, entre 

outras.  

  

Alertamos que a propriedade industrial e intelectual deste aplicativo pertence à SHIPP DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Exceto quando expressamente autorizado, nenhum material 

poderá ser copiado, reproduzido, distribuído ou, de qualquer forma, transmitido em qualquer 

formato ou meio de comunicação. A AMERICANAS DELIVERY autoriza a apenas a 

visualização, cópia, download e impressão para fins pessoais, desde que o documento não 

seja alterado e contenha o aviso de propriedade intelectual e autorização.  

  

8. Resolução de conflitos  

  

Ambas as partes assumem o compromisso de empenhar esforços para solucionar 

amigavelmente eventuais conflitos que surgirem por qualquer questão relativa ao objeto 

deste termo. Caso não seja possível, fica eleito o foro da Comarca de Vitória/ES como 

competente para quaisquer ações relativas a este termo, com expressa renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.   

  

  
   Atualizado em 19 de julho de 2021.   

  

  

  

  

SHIPP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.  
CNPJ 27.815.074/0001-32  

Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao aplicativo são de propriedade ou licenciados 

pela Shipp do Brasil e estão protegidos.  
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