
 

  
Grupo Pefaco SL· Calle Muntaner 262, 6º· 08021 Barcelona· España· Tel: (34) 93 445 67 00· Fax (34) 93 445 67 04· www.pefaco.com 

 

 
Barcelona, 18 de janeiro de 2016 

PARA DIFUSÃO IMEDIATA 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

DUPLO SALÁRIO PARA OS EMPREGADOS DO GRUPO PEFACO  

 

O Grupo Pefaco, ator de referência da área Jogo & Lazer e da Hotelaria de luxo em África, celebrou os seus 
20 anos de existência oferecendo um duplo salário aos empregados tirados à sorte sob controlo judicial. O 
anúncio do nome dos vencedores foi feito por ocasião de um evento festivo em cada um dos 13 países 
onde o Grupo Pefaco está presente.  

Três costa-marfinenses, três burquinenses, dois togoleses, um beninense, um nigeriano, um congolês e um 
paraguaiano dobraram assim o respetivo salário mensal. O entusiasmo por este concurso lúdico foi 
considerável e o Grupo Pefaco anunciou a sua intenção de desenvolver outras ferramentas de dinamismo 
interno: prémios, participações nos lucros, participações, comissões, percentagens sobre os resultados...  

No centro de uma política dinâmica de gestão dos recursos humanos, o duplo salário está relacionado com 
as novas teorias keynesianas do salário de eficiência, que insistem sobre o papel da motivação no 
desempenho laboral. Efetivamente, o duplo salário contribui para a produtividade dos trabalhadores e para 
o caráter atrativo relativamente aos jovens diplomados.  

Francis Perez, Presidente do Grupo Pefaco, declarou: «Sou um dirigente exigente. A contrapartida natural 
desta exigência é a progressão na empresa e a ação social no território. Em África, para que o 
desenvolvimento económico seja sólido, ele deve ser indissociável do voluntarismo social ».  

 

 

 
 

 

 

 

 

A propósito do Grupo Pefaco  
O Grupo Pefaco é especializado nos setores Jogo & Lazer e Hotelaria. O grupo é dirigido pelos seus fundadores Francis Perez e 
Olivier Cauro, e emprega mais de 3.000 colaboradores em 13 países (Benim, Burkina Faso, Burundi, Congo, Costa do Marfim, 
Níger, Nigeria, RD Congo, Ruanda, Togo, Paraguai, Espanha e Portugal). www.pefaco.com  

Pefaco International, filial Jogo & Lazer do Grupo Pefaco, instala e explora máquinas recreativas em Espaços de Jogos e Lazer 
em África sob a marca comercial Lydia Ludic. A sociedade conta mais de 280 salas de jogos e 350 bares parceiros. Pefaco 
International realizou um volume de negócios de 43 milhões de euros em 2014. A estratégia da empresa assenta sobre um 
esforço de crescimento rápido, através da implantação em novos países, da obtenção de novas licenças e de fusões e 
aquisições, para dobrar o parque de máquinas recreativas em 5 anos (de 5 000 em 2015 para 10 000 em 2020). Pefaco 
International está cotada na bolsa de valores de Malta sob o código PFC. www.pefacointernational.com  

Pefaco Hotels,  filial hoteleira do Grupo Pefaco, cria, financia, constrói e explora complexos hoteleiros de luxo na África Central 
e na África Ocidental.  A insígnia Pefaco Hotels inclui atualmente quatro complexos hoteleiros: dois em exploração na 
República do Congo (Pefaco Hotel Alima Palace 5*, em Oyo, e Pefaco Hotel Maya Maya 5*, em Brazavile) e dois outros 
complexos em desenvolvimento, Pefaco Hotel Prestige Brazzaville 5* (República do Congo) e Pefaco Hotel Prestige Lomé 5* 
(República Togolesa). www.pefacohotels.com  

http://www.pefaco.com/
http://www.pefacointernational.com/
http://www.alimapalace.com/
http://www.pefacohotelmayamaya.com/
http://www.pefacohotelprestigebrazzaville.com/
http://www.pefacohotelrpestigelome.com/
http://www.pefacohoteles.com/
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