MANIFESTO DO GRUPO SL

COMPROMISSO COM
FAZER O BEM

A jornada do Grupo SL tem como marca o
respeito nos relacionamentos com seus
públicos.
Temos evoluído e nos dedicado, contando com o
esforço de cada funcionário para fazermos o bem
em nossa empresa e na extensão de nossa rede
de relações.
Esse espírito nos move, mas com humildade.
Somos gratos pelo que construímos. Nossa
autenticidade é cultivada e nutrida nos
relacionamentos que temos com os produtores
rurais,
fornecedores,
parceiros,
clientes,
comunidade e entidades governamentais.

RECONHECIMENTO
Chegamos até aqui com muito trabalho e a certeza de que nosso
DNA nos habilita a irmos além. Sempre demos valor à originação
fortalecendo as relações com o primeiro público: produtores
rurais, que, assim como nós, valorizam a produção de alimentos
saudáveis.
Em Mauá da Serra, revolucionamos a região com o plantio de
cereais de inverno em parceria com cooperativas, empresas
jurídicas e institutos de pesquisa. Temos ampliado nossa atuação
com escolas públicas e comunidades. Intensiﬁcamos as medidas
preventivas contra a COVID-19, seguindo rigorosamente
protocolos atualizados, para segurança e bem-estar de todos.
Estamos ampliando fronteiras em outros estados.
Fornecedores e parceiros são comprometidos com qualidade,
cadeia supply, certiﬁcações, entre outros, para garantir a
segurança e a qualidade dos alimentos que produzimos.

Temos orgulho em atender e aprender com clientes e
empresas da indústria alimentícia nacionais e
internacionais. Dos cereais integrais e funcionais a
bebidas vegetais, da aveia gluten free e orgânica aos
pulses, caminhamos rumo à inovação integrando
natureza, saúde, ciência e tecnologia.

NOSSA ESSÊNCIA
Quando reﬂetimos sobre o impacto de nossa empresa na
sociedade devemos pensar sobre a nossa razão de ser e sobre
o nosso legado.
O que signiﬁca para o Grupo SL fazer o bem produzindo
alimentos saudáveis?
Desde dezembro de 2020 estamos trabalhando e
acrescentando signiﬁcado à experiência do dia a dia dos
funcionários para trazer sentido ao nosso propósito e essa é
uma jornada que está só começando e se tornará parte do
DNA central do Grupo SL.

Queremos equilibrar as necessidades e os compromissos de
todas as partes interessadas trazendo retornos sustentáveis,
não somente aos acionistas. Dialogar com os times e
incentivar os funcionários a pensarem como podemos fazer o
bem tem sido um gratiﬁcante desaﬁo. Ao mobilizar diversos
ecossistemas, faremos a diferença.

Essa é a verdadeira evolução.
Por onde passarmos queremos deixar marcas que inspirem
novas histórias! Esse é o compromisso que publicamente
assumimos.

O COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

O comprometimento do Grupo SL é de longo prazo e
vem sendo construído com nossos exemplos.
Os guardiões dessa nova sociedade somos todos nós.
Com empatia, disposição e atitude conjunta podemos
fazer mais e melhor!

Luiz Meneghel Neto
Presidente Grupo SL

Thomaz Setti
Diretor Industrial

Roberta Meneghel
Diretora Administrativa
e Financeira

Marcelo M. Nascimento
Diretor Comercial

