
Fazer o bem produzindo alimentos saudáveis se 
estende por toda a cadeia de relacionamentos da 
SL. Propósitos se tornam mobilizadores de 
mudança quando empregados fomentam atitudes. 
É isso o que temos feito em nossas empresas: 
desenvolvemos no dia a dia a consciência em cada 
pessoa para que juntos possamos viver nossa 
essência.

TRANSFORMANDO
A JORNADA DA SL
COM PESSOAS

MANIFESTO



Fazer o bem é cuidar, acolher, agir com 

amor, ajudar ao próximo sem distinção de 

pessoas e fazendo diferença na vida 

delas. Praticar a reciprocidade e se 

colocar no lugar do outro. Saber ouvir, 

ajudar e se doar. Agir com o coração, pois 

juntos os resultados são exemplares.

Pequenas e grandes atitudes, atenção e 

respeito, com empatia. Pequenos atos que 

marcam positivamente quem está ao 

nosso lado. Olhar para o futuro, conectar a 

partir de nosso propósito. Cada atitude, 

apresenta valor: de um simples gesto a 

uma causa com forte impacto. Demonstrar 

que se importa. Cada um fazendo sua 

parte, esse conjunto gera valor.

Fazer o bem comum é uma virtude, uma dádiva, 

é fazer a diferença. Ao olhar para o próximo nos 

colocamos no lugar do outro para contribuirmos 

e vivermos um mundo melhor. Enriquecer a 

alma e gerar paz ao espírito. Ser solidário. 

Gentileza com o próximo e com a natureza. 

Nosso propósito de cuidar dos alimentos se 

integra em fazer o bem à saúde de milhares de 

pessoas. Produzir alimentos saudáveis também 

é uma forma de fazer o bem. 

Não paramos por aqui. Estamos 

simbolicamente plantando 

sementes, desenvolvendo 

consciência coletiva e regando com 

nossas atitudes o compromisso que 

cada funcionário assume no 

desenvolvimento de sua trajetória. 

Compartilhamos ideias a seguir que representam a 
sabedoria e o compromisso de nossos funcionários 
com o propósito da SL. Podemos assim inspirar os 
públicos com os quais nos relacionamos.

A riqueza está no entendimento e nas inúmeras possibilidades em 
fazer o bem comum. Assim temos instigado o conhecimento, estamos 
ouvindo nossos funcionários e compreendendo as inúmeras leituras 
que podemos ter de nosso propósito. O valor se dá quanto temos 
prática e assim a magnitude do propósito se revela no cotidiano das 
atividades e pode expandir fronteiras junto aos públicos. 

É esse conjunto de saberes que nos move. Permitir-se, 
experimentar. Ampliar a escuta, compartilhar ideias, 
crescer em colaboração e envolver pessoas. Estreitar 
conexões e entender as expectativas dos públicos. 
Aproximar-se e revolucionar relacionamentos.



Estamos preparados para avançar na jornada de fazer o bem imbuídos pelas 

novas expectativas que a sociedade apresenta. Estamos absorvidos em 

como queremos ser reconhecidos, sendo parte de nossa agenda ampliar as 

formas de nos comunicarmos e de nos relacionarmos.

Nos orgulhamos de ser um dos maiores moinhos de aveia da América 

Latina, mas queremos ser mais, revisitando nosso posicionamento e nos 

reorganizando em direção a novos desafios.

Esse avanço será possível se construirmos a nossa evolução coletivamente 

com nossos funcionários e suas famílias, produtores rurais, fornecedores e 

parceiros, instituições financeiras, entidades governamentais e 

comunidades, trazendo os clientes para o centro ao levarmos a milhares de 

famílias o nosso cuidado em forma de alimentos saudáveis.

Criarmos redes que se conectam, aprendem e reaprendem para juntos 

evoluirmos e transformarmos o mundo construindo novas histórias. Esse é o 

compromisso que assumimos: ao lado de nossas pessoas, fazer o melhor 

que pudermos, pois somos tudo o que nos propomos a desenvolver.
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Como evoluirmos à luz de todas as 
mutações que os negócios vêm passando?

Pela natureza dos nossos produtos 
fazemos bem à saúde e às pessoas. 
Respeitamos e queremos estar próximos 
dos públicos, inspirando-os a partir de 
nosso exemplo.

Ter alimentos saudáveis hoje para um 
mundo melhor amanhã. Cada narrativa 
expressa valor e demonstra o compromisso 
com a forma de agir e certamente revela a 
cultura de nossos negócios. É dessa forma 
que vislumbramos a evolução e a 
transformação da SL.


