
 
 
 

SLC Agrícola 

A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC, é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, 
focada na produção de algodão, soja e milho. Foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em 
Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. Com Matriz em Porto Alegre (RS), a 
Empresa possui 16 Unidades de Produção estrategicamente localizadas em 6 estados brasileiros que totalizaram 
448.568 hectares no ano-safra 2019/20 – sendo 125.462 ha de algodão, 235.444 ha de soja, 82.392 ha de milho e 
5.270 ha de outras culturas. 
 

Modelo de Negócio  
 
Operação agrícola em terras desenvolvidas próprias 
Esse modelo representa a maior parte das terras em operação da companhia. Foi o modelo original de negócios, 
obtido através de décadas de aquisições de terras na região do Cerrado. A maioria das terras foi adquirida em 
estado bruto ou parcialmente desenvolvido, e, através dos anos, com a melhoria do solo e da produção agrícola 
sustentável, pudemos agregar grande valor a esses ativos. 
 
Operação agrícola em terras arrendadas (e Joint Ventures) 
Ao longo do tempo, a SLC Agrícola visualizou a oportunidade de maximizar a utilização de sua capacidade 
instalada através de contratos de arrendamento com proprietários vizinhos ou próximos às Fazendas da empresa. 
São feitos contratos com período médio de 7-8 anos, pagos de forma indexada ao preço do saco de soja em reais. 
 
Aquisição de terras brutas para transformação e venda 
A terceira abordagem de negócio da SLC Agrícola está materializada atualmente na subsidiária SLC LandCo, que 
foi criada em 2012 em parceria com o fundo de private equity inglês Valiance. Trata-se do “braço imobiliário” da 
empresa, cujo objetivo é ser mais ativo no processo de aquisição e venda de terras. 

 



 
 

Fazendas SLC

 

 



 
 

 

Gráfico (SLCE3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da SLC Agrícola                                                                    Fonte: Economatica               



 
 
 

Principais Indicadores (SLCE3) 

 

Lâmina SLC Agrícola                                                                                                                                          Fonte: Economática 

 

A tabela acima é uma clara demonstração, como o maior setor econômico e também o maior setor exportador 

brasileiro, representado pela SLC Agrícola (SLCE3) se comporta em relação ao mercado em geral. A SLC, 

apresenta seus principais indicadores bem melhores que a média/mediana do mercado (Ibovespa) e esboçam 

bastante robustez, podemos destacar o principal deles o índice Preço /Lucro (P/L), enquanto o Ibovespa apresenta 

o P/L médio de 21 anos a SLC possui o mesmo indicador com 16 anos para recuperação do investimento por meio 

dos lucros gerados. 



 
 
 

Mais uma vez, o agronegócio brasileiro deve crescer e bater recordes como se estivesse alheio aos impactos do 

COVID-19, acrescente a isso a contínua mecanização do campo e redução de custos operacionais, fatores que 

contribuem para que a valorização do dólar mantenha o caixa da empresa capitalizado e obtenha excelentes 

margens na negociação das sacas. Merece destaque que as margens brutas da companhia vêm se mantendo 

pelos terceiro exercício consecutivo, acima de 25%.  

Outro indicador extremamente importante em tempos de crise é o nível de endividamento das empresas, quanto 

mais baixo o indicador, menor será o impacto da crise no caixa e nas operações, no caso da SLC, o endividamento 

está em níveis confortáveis (76% do Patrimônio Líquido), enquanto a média do IBOV está em torno de 355% do PL. 

A Receita líquida da (SLCE3) obteve um crescimento médio de 17,5% ao ano nos últimos 5 anos, bem acima do 

mercado em geral.  

O gráfico na tabela acima, mostra quanto o papel da SLC (SLCE3) performou bem acima do Ibovespa, nos últimos 

12 meses. Mesmo com todo esse ganho de valor, o papel ainda está subavaliado em relação ao mercado em geral 

e apresenta espaço para bom retorno em 2021.  

Acreditamos que as ações da SLC Agrícola (SLCE3), são uma boa opção para se ter em carteira no momento, seu 

preço alvo gira em torno de R$ 51,00 para o corrente ano.   
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Instrução CVM Nº 598/18  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à 
Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio.  

 


