
CAMPANHA VAMOS JUNTOS MUDAR DOS
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS É PREMIADA

Nova Odessa, 28 de agosto de 2018 – Pela Campanha Vamos Juntos Mudar, a agência Audaz Comunicação conquistou o 
prêmio 40º Profissionais do Ano da Rede Globo de Televisão na categoria Campanha Vencedora Sudeste Interior, elaborada 
especialmente para a Rede de Supermercados Pague Menos. O roteiro foi baseado em dois pilares: o Manifesto e os 
Classificados do Bem com personagens reais que contam suas histórias e oferecem seus serviços com intuito de aquecer o 
mercado. 

O Manifesto posiciona a Rede de Supermercados Pague Menos ao lado do cliente em uma abordagem aberta e direta sobre 
situação em que o país estava passando, com o compromisso de não mudar durante a adversidade econômica e ainda 
convocando todos para que juntos façam a mudança que o país precisa.

Já os Classificados do Bem surgiu com a ideia de fomentar o mercado de profissionais liberais, uma vez que existia o 
entendimento de que a taxa de desemprego atingiram níveis preocupantes.

Com isso, criou-se essa página na internet com obetivo de aquecer o mercado e gerar oportunidades para quem precisava de 
um serviço ou encontrar fornecedores. 

“E como forma de elevar a potência desse projeto, profissionais reais foram levados às telas da tv no lugar de nossos 
comerciais de produtos, ou seja, uma oportunidade que raramente poderiam ter para movimentar o negócio deles. Por isso, 
ficamos extremamente satisfeitos com esse prêmio e pelo reconhecimento dessa campanha, que procurou enxergar as 
dificuldades comum a todos e fazer nossa parte para amenizar a situação, principalmente no que diz respeito ao apoio à 
população em geral”, disse destacou Leticia Guilhermino, gerente de Comunicação e Marketing da Rede de Supermercados 
Pague Menos. 

O comercial premiado pode ser acessado pelo link https://profissionaisdoano.redeglobo.com.br/video/2017-18/vamos-juntos-
mudar.

Confira abaixo a ficha técnica da produção do comercial premiado:

ANUNCIANTE
PAGUE MENOS (NOVA ODESSA/SP)

AGÊNCIA
AUDAZ COMUNICAÇÃO (AMERICANA/SP)

PRODUTORA
LOKOMOTIV STUDIO (CAMPINAS/SP)

PRODUTORA DE SOM
VITROLA DIGITAL (CAMPINAS/SP)

PÓS-PRODUTORA
LOKOMOTIV STUDIO (CAMPINAS/SP)

MÍDIA
DIEGO SANTOS, THYAGO CORREA, CAROLINA MORGATO

ATENDIMENTO
PAULO EMIRA, NATALIA PASCOTE

APROVADO POR
LETICIA GUILHERMINO, CAROL PANUNCIO

Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas supermercadistas do 
Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente possui 27 hoje lojas em funcionamento nas cidades de Americana, 
Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara 
d'Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, um Centro de 
Distribuição e um Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com mais de 6 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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