MANIFESTO VIII

SEGUIREMOS
CONECTADOS
Ao longo de 2021, nos mantivemos em movimento
para superar as tensões impostas pela pandemia e
surpreender, diante da crescente demanda por
alimentos saudáveis, um mercado competitivo que
exige processos cada vez mais sustentáveis.
Assim, ao lado de nossos colaboradores, evoluímos
para transformar as nossas estratégias e as
marcas e os slogans que nos representam e
deﬁnem quem somos. Também investimos na
renovação da parceria com os produtores rurais
com quem cultivamos o melhor de cada grão que,
processado segundo padrões extremos de
qualidade, é entregue aos clientes que contribuem
com a missão de levar saúde para milhares de
famílias. É o relacionamento com cada um desses
públicos que nos faz ir ainda mais longe.

Com a certeza de que juntos somos mais fortes,
seguiremos priorizando o cuidado com a nossa
gente, a natureza e os negócios, pilares da agenda
positiva que compartilhamos com você.

ACREDITAMOS QUE AMBIENTES DE COMPROMETIMENTO E CONFIANÇA
CONSTROEM RELAÇÕES SIGNIFICATIVAS. ESSE É O NOSSO JEITO DE SER E AGIR.

UM PROPÓSITO DURADOURO
Ao buscar o equilíbrio entre produzir e preservar, nos antecipamos e despertamos o
nosso olhar e o de nossos parceiros para o compromisso com o futuro e a capacidade de
nutrir a terra enquanto geramos saúde. Nesta jornada, o propósito de “fazer o bem
produzindo alimentos saudáveis” é o protagonista, que nos move e nos impulsiona a
transformar a agricultura e a incentivar um novo consumo, com soluções pautadas em
pesquisa, inovação e práticas sustentáveis.

Com o nosso pioneirismo, seguiremos
incrementando os cuidados com o solo
através das boas práticas agrícolas, que
incluem os esforços para a agricultura
regenerativa. Na indústria, buscamos a
melhor performance para cada produto,
enquanto, nos processos, continuaremos
a
agir
com
transparência
e
responsabilidade.

REFERÊNCIA EM NOSSA ÁREA DE ATUAÇÃO, E INSPIRAR ATITUDES
RESPONSÁVEIS DE PESSOAS E OUTRAS EMPRESAS, DENTRO E FORA DE
NOSSO SEGMENTO, É TAMBÉM PARTE DA NOSSA TRAJETÓRIA.

CONECTADOS

NOVOS
DESAFIOS
Como agentes da transformação,
estimulamos o crescimento de um
segmento cada vez mais consciente de
seu papel na sociedade.

PROMOVER A INOVAÇÃO, AMPARADOS POR CERTIFICAÇÕES DE

A transformação que almejamos, plantamos e colhemos, dia após dia, tem inspiração
nas alianças que ﬁrmamos na caminhada que fazemos juntos. Vocês, funcionários,
produtores rurais, clientes, instituições ﬁnanceiras, fornecedores e parceiros, cuja
dedicação e lealdade são apreciadas, fazem parte da construção do nosso legado.
Desde o campo, prezamos pelo trabalho
em sinergia com os compromissos
ﬁrmados por nossos clientes e
fornecedores. Ao evoluir na Governança
Ambiental, Social e Corporativa, com
uma nova Diretoria estruturada para
fomentar as mudanças que desejamos
imprimir em nossos negócios, ampliamos
a materialidade de questões que
nasceram no âmbito da ética.

Por isso, hoje celebramos, ao seu lado, as conquistas alcançadas no decorrer destes
365 dias. Para fazer melhor do que já ﬁzemos, estaremos cada dia mais integrados com
o agro, com as entidades governamentais, com as comunidades, com o mercado e com
quem trabalha para que oportunidades sejam convertidas em um mundo melhor.

FELIZ NATAL E UM 2022 DE CONEXÃO E PROSPERIDADE.
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Somos constantemente chamados a criar rotinas que vão além do
respeito ao meio ambiente, ao bem-estar de nossos funcionários e
a sobrevivência das próximas gerações.
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