
Pague Menos celebra expansão
com show da dupla Bruno e Marrone

Nova Odessa, 9 de dezembro de 2016 – O tradicional evento da Rede de Supermercados Pague Menos, que 
celebrou junto aos fornecedores da empresa os excelentes resultados de 2016 e apresentou os projetos para 
2017, foi realizado ontem, no espaço Le Blanc, da banqueteira Cláudia Porteiro, em Americana. Com o tema 
Raízes – Virada Pague Menos, aproximadamente 800 convidados participaram, entre presidência e familiares, 
fornecedores, colaboradores e amigos. O ator Cauã Reymond, que atualmente é o rosto da marca Pague Menos e 
está no Chile, gravou um depoimento enaltecendo a parceria com a Rede.

A escolha do tema tem por princípio a base da relação entre a empresa e os fornecedores, pois para crescer e 
gerar frutos as árvores precisam de raízes fortes. São elas que garantem estabilidade e sustentação e o mesmo 
acontece com empresas: para crescer com sucesso, elas precisam ser sustentadas por parcerias.

Um vídeo destacou informações importantes, como o investimento em novas ferramentas de tecnologia, entre elas  
sistemas que tratam de BI, compartilhamento de dados, geomarketing, Big Data Marketing, Comportamento de 
Compras e CRM (Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente). Com o lançamento do Clube Leve Mais, em 
oito meses a empresa possui mais de 550 mil clientes participantes.

Os convidados também tiveram acesso às ações sociais realizadas com a comunidade mediante patrocínio via leis 
de incentivo e direto, como nos projetos EnCena Brasil, Hospitalhaços, vôlei Brasil Kirin e basquete 
Corinthians/Pague Menos. O projeto de relacionamento desenvolvido com o Teatro GT, que leva milhares de 
clientes e colaboradores aos principais teatros da região, também foi mencionado. Os eventos esportivos 
promovidos com sucesso pela Rede, como a Corrida e Caminhada Pague Menos, integraram a pauta 
apresentada. 

Para 2017, as obras das três novas lojas já foram iniciadas. Com investimento de R$ 90 milhões, os 
empreendimentos para Limeira, Piracicaba e Campinas irão gerar aproximadamente 1.000 postos de trabalhos 
direto. 

Com isso, a Rede adquiriu uma importante área de 200 mil metros quadrados, onde será instalado o futuro 
Complexo Operacional da Rede, que será composto pelo Centro de Distribuição, Fábrica, Frigorífico e Centro 
Administrativo. A localização é privilegiada e fica ao lado da Rodovia Bandeirantes, em frente à Rodovia Luiz de 
Queiroz (SP-304) e há alguns minutos da Rodovia Anhanguera. No local, a empresa terá uma capacidade três 
vezes maior de operação do Centro de Distribuição. 

Para Laerte Santichio, um dos presidentes-proprietários da Rede, este evento é uma forma de agradecer a 
parceria e mostrar que a empresa acredita no cenário econômico do país e, por isso, continua em crescente 
expansão. “A cada ano a concorrência aumenta e vem surpreendendo com novos modelos de compras. Então é 
preciso alinhamento, foco e preparação”, disse.

CELEBRAÇÃO

A decoração rústica, que remeteu ao tema Raízes, surpreendeu os convidados. Móveis de madeira de demolição, 
objetos típicos de fazenda, iluminação especial e arranjos de flores com orquídeas brancas no destaque mudaram 
o aspecto do espaço. No buffet, o prato principal foi o porco no rolete, muito bem temperado e no ponto, após 
horas de preparo na fornalha. Entre os acompanhamentos salada, arroz branco, batatas rústicas, cuscuz de 
camarão e uma massa ao molho sugo. Na parte de bebidas, água com e sem gás, refrigerante, espumante, vinho 
tinto seco e cerveja. 

E para fechar com chave de ouro, os convidados foram presenteados com o show da dupla Bruno e Marrone, que 
fez uma apresentação muito romântica ao som de diversos sucessos da carreira dos cantores.

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui 23 hoje lojas em funcionamento nas 
cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, 
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, São Pedro, Sumaré e Tietê. 

A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um 
Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com aproximadamente 5 mil colaboradores, a empresa segue em 
constante expansão. A fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do 
Pague Menos sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Pague Menos: tudo que 
você precisa em um só lugar!
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