
I N S T I T U T O RELATÓRIO
DE IMPACTO

2019



CAPA | Folha de São Paulo.
Formação Saladorama realizada
no CEU Heliópolis, apoiada pelo
Movimento Coletivo.



I N S T I T U T O



I N S T I T U T O

Visita ao viveiro Mulheres do G.A.U
Formação Saladorama realizada

no Galpão ZL, apoiada pela
Fundação Tide Setúbal.



RELATÓRIO
DE IMPACTO
2019

MENSAGEM DO FUNDADOR                  

DESTAQUES                                             

SOBRE ESTE RELATÓRIO

NOSSO NEGÓCIO

NOSSAS PESSOAS

VALOR COMPARTILHADO

AVANÇOS

COMUNIDADES

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

O QUE NOS DEFINE

MISSÃO

4
7
8
9

10
12
13
15
25
26
28



MENSAGEM DO FUNDADOR

Nesse ano que o Saladorama completa seu 4º ano de atuação no Brasil, 
venho com grande entusiasmo, após liderar as operações em Recife, no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Quando olhamos a diversidade do nosso 
país, sob todos os aspectos, sejam culturais ou regionais, não tenho 
dúvidas do nosso enorme potencial de crescimento. Orgulho-me de 
fazer parte deste momento e de compartilhar neste primeiro relatório 
de impacto  nossos resultados econômicos e sociais. 
    Desde que fundei a empresa participei de importantes encontros com 
especialistas e sociedade em uma jornada contínua de diálogos trans-
parentes, essenciais para a estratégia de negócio.
    Como pioneiros no segmento de alimentação saudável, voltada a 
periferias, escolhemos fazer mais - e não apenas dizer mais. Estamos 
evoluindo sempre para oferecer os melhores produtos para os nossos 
consumidores, além de levar a sustentabilidade para o centro do nosso 
negócio e das nossas marcas. Sabemos que é crescente o interesse dos 
consumidores em conhecer o que está por trás dos produtos que 
consomem e os impactos que causam na sociedade e no meio 
ambiente. Nossa visão 2025 reforça esse direcionamento: Queremos ser 
referência de negócio que cuida de pessoas, das comunidades e do 
meio ambiente. Temos a certeza de que ao criarmos impacto social 
positivo nas comunidades, estamos colaborando também com o 
progresso e o crescimento do nosso negócio.
    Na gestão e redução de desperdícios de alimentos, principal matéria-
-prima dos nosso negócio, criação de redes locais de produção e gestão 
de insumos e priorizando o pequeno produtor local, visamos diminuir 

nossos custos de produção  a fim de fortalecermos nossa atuação no 
acesso a alimentos saudáveis e de qualidade em territórios periféricos, 
um problema que afeta 35 milhões de pessoas no País. Para isso, usare-
mos nossa expertise e a capilaridade do modelo Saladorama para 
contribuir, em conjunto com outros parceiros, com o acesso a alimentos 
de qualidade em ambientes periféricos, principalmente, nas comunida-
des do Brasil. 
    Com relação ao nosso portifólio, estamos sempre inovando para 
oferecer às pessoas ao nosso público as refeições que eles desejam e 
adoram. Mas quando o nome da sua empresa é reconhecido nacional-
mente , é crucial escutar o que os consumidores querem e precisam de 
você. Os tempos mudam e as pessoas espueram que cresçamos e 
mudemos com elas. Portanto estamos abraçando o futuro e acelerando 
nossos esforços para repensar nossos produtos no mundo, incluindo 
novas categorias, novas receitas, sempre adicionando mais benefícios 
de nutricão e hidratação as populações em maior grau de vulnerabilida-
de. 
   

ESTAMOS EVOLUINDO SEMPRE PARA OFERECER
OS MELHORES PRODUTOS PARA OS NOSSOS
CONSUMIDORES, ALÉM DE TRAZER O IMPACTO
COMO O CENTRO DO NOSSO NEGÓCIO E DOS
NOSSOS PRODUTOS.
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    O Saladorama Brasil, com suas  3 unidades presentes no Recife-PE, 
Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP com uma força de trabalho composta 
por 32 pessoas, é o maior produtor de alimentos com foco em periferias 
do Brasil. Essa extensão e relevância aumentam nossa responsabilidade 
de criar e gerar valor, além dos muros de nossas operações.
    Gostaria de encerrar esta mesagem, agradecendo a todos que, direta 
ou indiretamente, vêm contribuindo conosco nesta jornada, em espe-
cial aos colaboradores que fazem parte do nosso modelo e trabalham 
diáriamente para alcançarmos nossos objetivos de negócio e de desen-
volvimento sustentável. Boa leitura!

HAMILTON SILVA
Fundador do Saladorama Brasil

DIÁLOGO E 
ENGAJAMENTO
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HAMILTON SILVA
Fundador do Saladorama Brasil



ISABELA RIBEIRO
Presidente do Instituto Saladorama

O INSTITUTO SALADORAMA
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Após 4 anos em operação com o Saladorama Brasil, pudemos perceber 
o problema da falta de acesso a alimentos saudáveis em ambientes 
periféricos como produto de um contexto social de ausência de educa-
ção e acompanhamento nutricional, bem como de boas práticas de 
utilização e conservação dos recursos alimentícios nestes territórios.
      Entendendo o processo de educação nutricional como fundamental 
para a construção de ambientes mais saudáveis e sustentáveis, em 2018
iniciamos as operações do Instituto Saladorama. Um espaço voltado a 
formação e inclusão da mão de obra local no modelo de produção e de 
empreendedorismo do Saladorama Brasil.
    Com o coração cheio de alegria, neste relatório, apresentamos os 
primeiros frutos das formações realizadas no decorrer de 2019. As 
mulheres e jovens que passaram por todo o nosso processo formativo e 
que hoje estão aptos a atuarem em seus territórios como consultores e 
distribuidores Saladorama. Serão estes que estruturarão, em 2020, 
nossas novas unidades em Recife-PE, São Gonçalo-RJ e São Paulo-SP.
    É um prazer tê-los conosco. Boa leitura!



DESTAQUES

PESSOAS

do quadro de 
colaboradores do 
Saladorama Brasil é
formado por mulheres.

81% 

do quadro de 
colaboradores do 
Saladorama Brasil é
formado por pretos
ou pardos.

63% 

COMUNIDADES

mil pessoas impactadas
pelas ações do modelo
Saladorama em 2019.

21,5 

mulheres iniciaram
nossa formação de 
consultoras de saúde
e bem estar.

74 

mulheres empreendendo
em alimentação nos
territórios atendidos.

17 
ÁGUA

foi o percentual de redução
da quantidade de água 
necessária para produzir
um prato Saladorama, 
desde 2015.

-30% 

SAÚDE E
PORTIFÓLIO

produtos tiveram suas
receitas aprimoradas
no último ano. Atendendo 
a públicos com restrições
alimentares e portadores
de doenças crônicas como
hipertensão , diabétes e 
obesidade.

8 
DIÁLOGO E
ENGAJAMENTO

representantes da 
sociedade civil, empresas
ONGs e entidades
setoriais participaram
dos nossos diálogos
Em conjunto com 
indústrias do Brasil, 
auxiliamos na 
construção de produtos
mais saudáveis 
com foco no público
de periferia.

+ de 
100 

NUTRIÇÃO
INFANTIL

escolas periféricas
acompahadas em
parceria com as
USFs locais.

4 

GERAÇÃO DE
RENDA

mil reais em oprações
de compra e venda de
insumos nas periferias

219 
de aumento na renda
das produtoras Saladorama 

+ de 
60% 
EMPREGABILIDADE

mulheres inseridas no 
mercado de trabalho.

34 



SOBRE ESTE RELATÓRIO

TEMAS MATERIAIS

Em 2018, realizamos um processo de materialidade estratégico a fim de 
definir os temas prioritários para a companhia, sob o ponto de vista das 
nossas partes interessadas, e dar mais trasnparência às nossas ações, 
impactos e compromissos.
    Consideramos todas as 16 questões levantadas relevantes para o 
Instituto Saladorama. Para fins de rerlato, priorizamos o aprofiunda-
mento dos doze primeiros temas materiais, divididos em 8 capítulos
    Os temas pessoas e comunidades, por serem considerados importan-
tes para a organização, estão sendo apresentados em destaque no 
relatório.
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LEIA A VERSÃO COMPLETA DO RELATÓRIO DE IMPACTO 2019
DO INSTITUTO SALADORAMA EM WWW.SALADORAMA.COM

Esta é a versão resumida do primeiro relatório de impacto do 
Instituto Saladorama, elaborado conforme as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI), versão G4, opção Essencial. As informa-
ções reportadas se referem ao período de 2019 ( de  1 de janeiro a 31 
de dezembro) e abrangem todas as unidades que compõem o 
Saladorama Brasil.

Nossa gestão de impacto é apresentada por meio da estratégia de Valor 
Compartilhado, assim como pelas metas, desafios e resultados da 
empresa.
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NOSSO NEGÓCIO
Há 4 anos, somos os maiores produtores de alimentos  saudáveis 
com foco no público periférico do País. Nosso portifólio inclui 
saladas, refeições com baixa caloria, sucos, sobremesas e lanches 
infantis - ao todo são 32 produtos.

Alinhados com a estratégia global de negócios, 
queremos nos tornar um negócio social completo. 
Nosso objetivo é oferecer às pessoas mais da alimen-
tação que elas querem - incluindo melhores preparos 
e receitas de baixo teor calórico - disponíveis em 
todos os lugares. Entendemos que constrir um 
portifólio de marcas centradas no consumidor exige, 
em alguns momentos mudar o foco do que quere-
mos vender para o que os nossos consumidores 
querem comprar.

4
ANOS DE
ATUAÇÃO

3
COZINHAS
ESCOLA

17
MARCAS
ASSOCIADAS

32
PRODUTOS

250
MIL DE INVESTIMENTOS
NAS PERIFERIAS EM 2019

+ de
17.ooo
PRATOS VENDIDOS EM 2019

26
CONSULTORAS
ATIVAS NA REDE

5
DISTRIBUIDORES NOS
TERRITÓRIOS

RELATÓRIO DE IMPACTO 2019 SALADORAMA BRASIL    9



NOSSAS PESSOAS
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Por trás da produção de cada prato, há muito mais do que um comple-
xo processo de produção, contamos com o talento de 32 colaboradores. 
Prosseguimos com a evolução dos quatro pilares da nossa estratégia de 
recursos humanos pautada em ter as pessoas certas, lideradas por 
profissionais inspiradores, com as competências necessárias para o 
crescimento do negócio dentro das particularidades de cada periferia, 
em um ambiente de cultura organizacional que as inspire a investir seu 
talento e energia na conquista do proposito de impacto e pessoal.

ENTREGA DE 2019: 50% DE MULHERES NOS 
CARGOS DE LIDERANÇA.
62% DE AUMENTO DE RENDA PARA AS 
MULHERES ATIVAS NA CONSULTORIA 
SALADORAMA.

DIVERSIDADE
Com a finalidade de promover condições favoráveis a diversidade incentivamos 
ambientes de igualdade de raça, gênero e credo. Beneficiamos, durante o ano de 2019, 
grupos de mulheres imigrantes, deficientes, tras e negras de todos os credos. Propon-
do ações afirmativas para o igual desenvolvimento de todas as que passaram por 
nossa formação e hoje atuam com nosso modelo.
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ASSIM COMO AS SOCIEDADES SE TRANSFORMAM,
AS EMPRESAS TAMBÉM PRECISAM SE REINVENTAR E
ACOMPANHAR AS MUDANÇAS.

Visita ao Plantando Ideias
Formação Saladorama realizada

em Recife-PE



VALOR COMPARTILHADO

Crescer o negócio e ao mesmo tempo se consolidar como o sistema 
que cuida das pessoas, das comunidades e do meio ambiente. Essa 
é a visão 2025 do Saladorama, que coloca, cada vez mais, o impac-
to no cerne da estratégia da empresa.
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A cada novo desafio que enfrentamos nessa agenda, aumentamos a 
confiança de que podemos usar nossa capilaridade, expertise e vocação 
para contribuir, além das nossas atividades, em parcerias com outras 
organizações, com as grandes questões do País e do planeta.

Visita a cozinha Saladorama
Santa Marta - RJ



BEM-ESTAR PESSOAL
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COMPROMISSOS AVANÇOS
EM QUE PRECISAMOS
AVANÇAR

Oferecer refeições cada vez 
mais acessíveis.

Oferecer refeições que os
consumidores querem, 
incluindo novas categorias,
receitas e alternativas ao
açúcar.

Prover informação para que 
o consumidor tome as 
melhores decisões.

Engajar e dialogar com a 
sociedade de forma
transparente e contínua.

53% das refeições são 
oferecidas a R$ 12 ou menos.

32 produtos com receitas
aprimoradas foram disponi-
bilizados em 2019.

74 formações de consultoras
de saúde e bem-estar.

5 Palestras educativas aten-
dendo 274 pacientes hiperdia.

Inserção do cardápio de
doces.

Realização de 12 sessões de 
diálogo, com a participação 
de mais de 100 representan-
tes da sociedade civil, em-
presas, ONGs e entidades
setoriais.

Consultorias de criação de
novos produtos da indústria
com foco em periferias e 
combate a doenças crônicas.

Entrevistas aos meios de 
comunicação participação
no documentário Cultura de
combate a fome.

Aumentar os pontos de 
venda e distribuição dentro
das comunidades.

Implementar o plano 2020
de reformulação no portifó-
lio de produtos.
Expansão da Lancheirinha
Saladorama.

Ampliar o número de
comunidades e de mulheres
atendidas por formação, em
cada território.

Desenvolver uma plataforma 
de diálogos, a fim de criar
um processo estruturado e
sistemático de engajamento
e ações concretas.
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Alunas do Instituto Saladorma no Galpão ZL,

na Comunidade Jardim Lapenna, São Paulo.



BEM-ESTAR SOCIAL
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COMPROMISSOS AVANÇOS
EM QUE PRECISAMOS
AVANÇAR

Acelerar o empoderamento
de mulheres em toda a 
cadeia de valor.

Fortalecer as comunidades
do País, por meio de
geração de trabalho e 
renda e valorização da 
autoestima.

Mais de 450 mulheres 
formadas pelo Instituto
Saladorama, até 2019. 

Aumento de até 62%  na
renda das consultoras ativas
no modelo..

17 novos negócios  de 
alimentação geridos
por mulheres  nos territórios.

100%  da equipe fixa do 
Saladorama residem na
comunidade.

Mais de 250 mil investidos 
em operações de compra 
e venda de insumos 
provenientes de pequenos
produtores locais.

Trabalho em conjunto com
fortes atores e organizações
locais, a fim de atender as
amplas demandas territoriais..

Formar 2 mil mulheres até
2025.

Ampliar a atuação do negócio
escalando a metodologia
por meio de conexões
com políticas públicas e 
parcerias.

Ampliar para 60% o número
de mulheres ativas na rede.

Auxiliar na obtenção de recur-
sos iniciais para a consolida-
ção dos futuros negócios
provenientes das formações.

Engajar nossos fornecedores
a irem além do compliance,
fomentando boas práticas
e melhorias nos territórios.
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Marie, de origem haitiana, consultora Saladorama

na Comunidade Jardim Lapenna, São Paulo.



Tão grande quanto a escala do nosso negócio, é a nossa 
responsabilidade de criar valor e fazer a diferença em 
cada uma das comunidades nas localidades nas quais 
operamos.
    O Instituto Saladorama completou o seu primeiro 
ano com  novos desafios e com a estruturação integral 
de suas atividades.



NOVA DESCOBERTA, RECIFE - PE

DEMANDAS TERRITORIAIS

1. Acompanhamento integral de crianças e jovens.
2. Acesso a alimentos de qualidade.
3. Acesso a água potável.
4. Saneamento básico
5. Mobilidade Urbana
6. Lixo Urbano
7. Espaços públicos de
convivência

DADOS TERRITORIAIS

34.212 PESSOAS
52,52% da comunidade é compos-
ta por mulheres, majoritariamente
negras (68,17%).
53,25% dos lares da comunidade
tem nas mulheres o sustento
financeiro mensal.

POPULAÇÃO ADULTA
61,07%

6ª MAIOR COMUNIDADE
DO BRASIL
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RENDIMENTO MÉDIO
R$ 498,39

FONTE: Pesquisa realizada
de o1 a 31 de agosto, entre
os moradores locais.
IBGE; e-SUS.

Nova Descoberta é uma comunidade do Recife, Pernambuco. 
Está situada no noroeste da cidade. Segundo dados do CENSO 
IBGE no ano de 2018 renda média mensal da população local 
era de R$ 498,39 uma das mais baixas de toda a região metro-
politana do Recife.



RECIFE: PERFIL DAS CONCLUINTES 

LOCAL DE RESIDÊNCIA

Concluintes da turma 3     2019.1

Concluintes da turma 4     2019.2

20 PESSOAS
Média etária: 37,5 anos.
Raça: 70% negras.
Distância média domicílio/cozinha: 2km
Fator de retenção: Aumento mensal de renda.
Consultoras ativas: 30%
Atuais revendedoras: 45%

RENDIMENTO MÉDIO VIA SALADORAMA
R$ 612,71
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VALOR DA CESTA BÁSICA
R$ 110,69

INFORMAÇÕES DE CONSUMO
Item de maior consumo: Feijão
Item de menor consumo: Rúcula
Consumo diário de vegetais: abaixo de 30%
Consumo diário de frutas: acima de 60%
Gasto médio mensal com alimentação: R$ 351,20
Percepção de mudança no perfil de consumo:
75% atesta fazer melhores escolhas alimentares após a formação
de consultoras de saúde e bem-estar Saladorama.



JARDIM LAPENNA, SÃO PAULO - SP

DEMANDAS TERRITORIAIS

1. Saneamento básico e prevenção de enchentes
2. Acesso a alimentos de qualidade. 
3. Mobilidade Urbana
4. Segurança 
5. Espaços públicos de
    convivência
6. Acompanhamento integral de
    crianças e jovens.
7. Lixo Urbano

DADOS TERRITORIAIS

12.176 PESSOAS
54,69% da comunidade é compos-
ta por mulheres, majoritariamente
negras (43,32%).
61,5% dos lares da comunidade
tem nas mulheres o sustento
financeiro mensal.

POPULAÇÃO ADULTA
53,92%

COMUNIDADE ILHA EM 
EXPANSÃO 
AS MARGENS DO TIETÊ
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RENDIMENTO MÉDIO
R$ 1.025,56

FONTE: Pesquisa realizada
de o1 a 30 de junho, entre
os moradores locais;
IBGE; e-SUS.

O Jardim Lapenna é um bairro localizado na zona leste de São 
Paulo, mais especificamente na Distrito de São Miguel, situado 
entre a estação São Miguel Paulista e o antigo leito do Rio Tietê. 
O bairro é conhecido por ter uma ampla presença de instituições 
da sociedade civil e por ser um lugar que, por meio de lutas 
contínuas, conquistou uma boa oferta de equipamentos públi-
cos: possui uma UBS, duas creches, uma escola estadual, um 
ponto de leitura e um Centro de Criança e Adolescente. 



SÃO PAULO: PERFIL DAS CONCLUINTES 

LOCAL DE RESIDÊNCIA

Concluintes da turma 1     2019.2

16 PESSOAS
Média etária: 39,3 anos.
Raça: 41% negras.
Distância média domicílio/cozinha: 4,2km
Fator de retenção: Aumento mensal de renda.
Consultoras ativas: 55%
Atuais revendedoras: Modelo em Implementação

RENDIMENTO MÉDIO VIA SALADORAMA
Modelo em fase de implementação

VALOR DA CESTA BÁSICA
R$ 274,11

INFORMAÇÕES DE CONSUMO
Item de maior consumo: Feijão
Item de menor consumo: Acelga
Consumo diário de vegetais: abaixo de 60%
Consumo diário de frutas: abaixo de 60%
Gasto médio mensal com alimentação: R$ 610,5
Percepção de mudança no perfil de consumo:
85% atesta fazer melhores escolhas alimentares após a formação
de consultoras de saúde e bem-estar Saladorama.
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SÃO PAULO: PASSOS FUTUROS 

LOCAL DE ATUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Galpão ZL                   Infra-Estrutura.
Mulheres do G.A.U     Fornecimento local de insumos.
Cargill                          Formações 2020

PARCEIROS ESTRATÉGICOS

REDE DE ESCOAMENTO PREVISTA
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PLATAFORMAS 



ALCANTRA, SÃO GONÇALO - RJ

O bairro se localiza no município de São Gonçalo. 
Alcântara é um bairro comercial constituído por uma grande 
aglomeração de comércios de diferentes variedades, indo desde 
roupas, calçados, tecidos, móveis, eletrodomésticos e alimentação.

NOVOS PILARES DE AÇÃO

Educação empreendedora em alimenta-
ção, com foco no público jovem.

Acesso a água potável

FORMAÇÃO 
EMPREENDEDORA

14.686 PESSOAS 

65,44% da comunidade é compos-
ta por mulheres, majoritariamente
negras (71,43%).
59,25% dos lares da comunidade
tem nas mulheres o sustento
financeiro mensal.

154 JOVENS
ACOMPANHADOS

CRESCIMENTO DE 50%
COMPARADO A 2018
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RENDIMENTO MÉDIO
R$ 998,39



ALCÂNTRA: PERFIL DOS CONCLUINTES 

LOCAL DE RESIDÊNCIA

Concluintes da turma 1     2019.1

91 PESSOAS
Média etária: 20,3 anos.
Raça: 52% negros.
Distância média domicílio/cozinha: 5,4km
Fator de retenção: Aumento mensal de renda.
Consultores ativos: 75%
Atuais revendedoras: Modelo em Implementação

RENDIMENTO MÉDIO VIA SALADORAMA
Modelo em fase de implementação
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VALOR DA CESTA BÁSICA
R$ 178,81

INFORMAÇÕES DE CONSUMO
Item de maior consumo: Feijão
Item de menor consumo: Chicória
Consumo diário de vegetais: abaixo de 30%
Consumo diário de frutas: abaixo de 30%
Gasto médio mensal com alimentação: R$ 425,75
Percepção de mudança no perfil de consumo:
71% atesta fazer melhores escolhas alimentares após a formação
 Saladorama.



EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
Primordial no contexto da promoção das práticas alimentares 
saudáveis, a educação nutricional é apontada como importante 
estratégia para enfrentar os novos desafios no campo da saúde, 
alimentação e nutrição. Com o objetivo de subsidiar os indivíduos 
desde a primeira infância com informações adequadas, corretas e 
consistentes sobre alimentos, alimentação e prevenção de proble-
mas nutricionais e auxiliar na tomada de decisões iniciamos nossa 
jornada de trasnformação de hábitos no território.

NOVOS PILARES DE AÇÃO

Educação nutricional e 
de crianças e jovens

L A N C H E I R I N H A

127 MIL PESSOAS
FORAM BENEFICIADAS
DURANTE ESTES 4 ANOS 
PELAS AÇÕES REALIZADAS
PELAS OPERAÇÕES DO
SALADORAMA NO BRASIL.

1 ANO
DE ATUAÇÃO DO INSITUTO
SALADORAMA BRASIL.

105 CRIANÇAS
ACOMPANHADAS

CRESCIMENTO DE 8%
COMPARADO A 2015
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O QUE NOS DEFINE

Foco nos produtos que fazemos, incluindo o modo como aproveitamos 
integralmente cada item, busca constante por melhores ingredientes, 
novas receiras e alternativas ao açúcar - tudo o que está dentro do 
nosso potinho.

É tudo o que não está no nosso potinho de salada em si. Desde a 
embalagem até as políticas que implementamos para ajudar os consu-
midores a fazerem as escolhas certas para o seu gosto e estilo de vida.

DO POTINHO PARA DENTRO DO POTINHO PARA FORA
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Para mim o Saladorama é uma porta 
aberta cheia de oportunidades para
quem quer começar a empreender e
não sabe por onde começar.

O Saladorama nos propõe isso:
aprender a empreender com pouco e 
com o que se tem.

DIOGO ARLONE
Distribuidor Saladorama

Recife-PE



EXPEDIENTE

COORDENAÇÃO GERAL
Diretoria do Saladorama Brasil
Diretoria do Instituto Saladorama

REDAÇÃO, EDIÇÃO E SUPERVISÃO EDITORIAL
Isabela Ribeiro

FOTOS
Lucas Santos
Pablo Vieira
Folha de São Paulo
Acervo Saladorama Brasil

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Isabela Ribeiro

FINANCIADO POR
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MISSÃO

Democratizar
o acesso a alimentação
saudável e de qualidade 
nas periferias do Brasil.

Inspirar
atitudes de transformação
e otimismo, por meio de 
nossos produtos e ações.

Criar
Ambientes mais igualitários e
saudáveis. Fazendo a diferença
onde estivermos e em tudo que
fizermos.



I N S T I T U T O

www.saladorama.com


