
  

 

 

 

 
 

A Pague Menos é do tamanho do Brasil. 

Estamos em todos os 26 estados da 

Federação e no Distrito Federal. Somos 

formados por diversas culturas, cores, 

crenças, sotaques, físicos, intelectos e, 

principalmente, histórias. Diante de tanta 

pluralidade, é a valorização das pessoas 

e de suas respectivas histórias que nos 

torna uma empresa gigante por natureza. 

O nosso compromisso é com as pessoas 

e suas histórias, por isso, prezamos 

sempre pelo respeito a cada integrante 

do nosso time. Afinal, cuidar de pessoas 

é o que nos faz gigantes. Trabalhamos 

para proporcionar um ambiente seguro 

e que as pessoas possam expressar 

quem realmente são, priorizando 

sempre a igualdade de oportunidade 

e o desenvolvimento pessoal e 

profissional, sem fazer nenhum tipo de 

distinção. A construção desse ambiente 

transformador, acolhedor e respeitoso é 

confirmado pelas altas pontuações que 

alcançamos nas dimensões “Respeito” e 

“Camaradagem” no Diagnóstico de Clima 

Organizacional realizado pela Great 

Place to Work em 2020 e 2021. 

Repudiamos todo e qualquer ato de 
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pontuações que recebemos na dimensão 

discriminação, ação ou omissão que 

motive um tratamento diferenciado a 

qualquer pessoa ou grupo de pessoas, 

em razão da sua etnia, cor, sexo, 

nacionalidade, orientação sexual, 

identidade de gênero, ou outro tipo 

de diversidade. Esse posicionamento 

também é legitimado pelas elevadas 

“Imparcialidade”, sinalizadas no 

Diagnóstico de Clima Organizacional 

realizado pela Great Place to Work em 

2020 e 2021. Além disso, nossas ações 

estão sempre fundamentadas no respeito 

aos Direitos Humanos e na valorização 

da vida. Para nós, cada vida importa. 

Manifesto de 

Diversidade & Inclusão 



  

 

 

Prezamos e estamos empenhados na construção de um ambiente de trabalho cada 

vez mais acolhedor e aberto ao diálogo colaborativo, por meio da sensibilização do 

nosso time quanto às frentes de equidade de gênero, equidade racial, inclusão de 

pessoas com deficiência e de diferentes gerações, nesse primeiro ciclo de trabalho, 

e conscientização sobre a importância de cada colaborador nessa jornada. Agindo 

dessa forma, impulsionamos o crescimento da nossa empresa e cumprimos o 

nosso propósito de viver plenamente. E não paramos por aí! Estamos direcionando 

esforços para o reconhecimento e a valorização do ambiente diverso e inclusivo que já 

construímos até o momento em cada uma dessas frentes, além da formalização das 

próximas ações que iremos realizar quanto a essas temáticas. 

A contribuição de cada um é essencial para que possamos avançar nessa jornada. A 

promoção de um ambiente diverso e inclusivo na Pague Menos é responsabilidade de 

todos. As nossas lideranças têm um papel fundamental no momento que estamos 

vivendo, sendo defensores e impulsionadores desse cuidado. Cuidar das pessoas é 

sempre o melhor remédio! 

Pague Menos, cuidar de pessoas é o que nos faz gigantes! 
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