
É tempo de refletirmos sobre os desafios e as 
transformações de 2020. Tempo principalmente de 
agradecermos aos nossos funcionários e seus familiares, 
produtores rurais, fornecedores, parceiros, clientes, 
comunidades e entidades governamentais.

Estamos fazendo nosso dever de casa em gestão de 
processos, com segurança, saúde e bem-estar. Garantimos a 
produção de alimentos saudáveis. Temos, certamente, muito a 
evoluir, mas sabemos que juntos somos mais fortes.

Nossas estratégias são responsáveis, de longo prazo e 
envolvem uma complexa cadeia. Por isso, valorizamos nossos 
relacionamentos com públicos prioritários para a criação de 
vínculos e priorizamos a cultura do cuidado com as pessoas, a 
natureza e os negócios.

Hoje queremos celebrar. Estamos sendo protagonistas de 
nossas histórias. E essa é a razão do Manifesto com Propósito, 
prosperar construindo agenda positiva. Nos acompanhe!

MANIFESTO
COM PROPÓSITO

Evoluir para transformar

#JuntosSomosMaisFortes



Processos dinâmicos em movimentos constantes 
aperfeiçoam a gestão dos negócios e personificam 
experiências.

- Nova área comercial para atuação nacional e 
internacional;

- Desenho de Supply Chain a fim de valorizar a 
originação e as relações com produtores rurais, 
cooperativas e empresas jurídicas, assim como 
prover rastreabilidade completa da cadeia Farm to 
Society;

- Fortalecimento da governança corporativa 
conectando processos entre as empresas do Grupo 
SL, mantendo em cada negócio suas características 
que revelam seu valor.

Investindo em Pessoas
e Processos

O Grupo SL, brasileiro e com seus trinta e dois 
anos, é atualmente um dos principais players da 
América Latina no segmento de pesquisa, 
originação, produção e fornecimento de alimentos 
integrais derivados de cereais e grãos com destaque 
para a aveia, pulses e bebidas vegetais.

Fazem parte do Grupo as empresas SL Cereais e 
Alimentos, Sementes e Alimentos Paraná e mais 
recentemente a Cereal Pro, como estratégia de 
expansão geográfica.

Com expertise em aveia, vem investindo na SL 
Mylks para atuar no mercado de bebidas vegetais, 
com ênfase nas bebidas de aveia, atendendo o 
conceito de nutrição plant based.

Evolução nos negócios



Transformar com Propósito

Durante o ano de 2020, o mundo 
aprendeu muito. Nosso olhar se 
voltou para a Sociedade e a partir dela 
repensamos nossa existência. Vamos 
fazer melhor do que já fizemos. O que 
queremos deixar como legado?

Evidenciamos o valor e o compromisso 
do Grupo SL na busca de soluções 
integradas pautadas no conhecimento, 
na ciência, na saúde, na natureza, na ética 
e nos relacionamentos genuínos, 
demonstrando o compromisso com a 
cadeia do Agro conectada à Sociedade.

Este é o nosso convite.

Feliz Natal!
E um 2021 com muitos bons propósitos.

Luiz Meneghel Neto
Presidente Grupo SL

Thomaz Setti
Diretor Industrial

Roberta Meneghel
Diretora Administrativa

e Financeira

FAZER O BEM PRODUZINDO
ALIMENTOS SAUDÁVEIS.

Somos impulsionados pelo propósito

Somos tudo o que nos propomos a desenvolver.

Vamos em cada atitude desenvolvermos ações
que contribuam para esse futuro.


