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SLC Agrícola (SLCE3 – Compra) 

Lucro do 2T19 acima do esperado e redução de produtividade 

no algodão e milho 

A SLC Agrícola registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 205 milhões, acima do que esperávamos, com 

crescimento de 31% em relação ao lucro do 2T18, em função da dinâmica de apropriação dos ativos 

biológicos, que compensou o menor volume faturado de soja no trimestre. O destaque negativo ficou 

com a redução em 6% da produtividade esperada para o algodão, para os níveis orçados anteriormente, 

em função de maior volume de chuvas em maio, principalmente no Nordeste. Some-se a isso a leve 

redução de 0,6% da produtividade no milho, e a maior volatilidade no mercado internacional de 

commodities agrícolas, reflexo da guerra comercial entre EUA e China, a peste suína africana na China e 

as estimativas relativas às condições das lavouras de soja e milho nos EUA. 

A companhia possui um modelo de negócio competitivo e rentável, e que ainda apresenta potencial de 

crescimento. Nesse contexto, vem buscando um equilíbrio entre crescimento nas culturas de maior 

valor agregado e incremento da geração de caixa, com foco na melhoria de produtividade agrícola, 

maior eficiência operacional e escala de produção. A monetização do portfólio de terras permanece no 

radar da companhia. Ao final de junho de 2019 o valor líquido dos ativos (NAV) da companhia era de R$ 

4,62 bilhões, equivalente a R$ 24,22/ação, que se compara a cotação de R$ 17,47/ação, portanto não 

precificado. Seguimos com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 23,00/ação. 

Destaques operacionais e financeiros 

Resultado do semestre. No acumulado do 1S19 o lucro líquido registrou queda de 1,3% totalizando R$ 

307,3 milhões ante R$ 311,4 milhões do 1S18, resultado impactado também pela dinâmica de apropriação 

dos ativos biológicos, devido à antecipação da maturação das lavouras de soja, plantada e colhida mais cedo, 

com reconhecimento de parte maior de apropriação do valor justo dos ativos biológicos no 4T18. 

Destaque para a redução em 6% da produtividade esperada para o algodão, para os níveis orçados 

anteriormente e para a queda de 0,6% da produtividade no milho. Nesta safra de soja, a companhia alcançou 

uma produtividade de 3.742 kg/ha, alta de 6,2% ao projeto inicial (1,4% acima da safra anterior) e 16,7% 

superior à média nacional (Conab). No milho, a projeção atual é de 7.125 kg/ha, 4,5% superior ao projeto, 

após leve redução de 0,6% do estimado no trimestre anterior. 

No algodão, a produtividade de pluma, com 62% das lavouras já colhidas (data-base de 02/08) está 

atualmente estimada em linha com o projeto, bem acima da produtividade média mundial. A redução de 

6,0% no algodão 1ª safra refletiu maiores chuvas em maio, principalmente no Nordeste, e com queda de 

5,4% no algodão 2ª safra, por regime mais seco no Mato Grosso. 

Preços de venda e política de hedge. A companhia já tem mais de 90% do algodão travado para o ano, com 

preço médio de 79,5 centavos de dólar a libra-peso, em patamar superior ao mercado spot internacional 

atual, inclusos os prêmios capturados pela venda direta de aproximadamente 1/3 da produção. Na soja a 

companhia já supera a marca de 90% da produção vendida para este ano, a 10,15 dólares por bushel (base-

porto), também acima do preço atual de mercado. O milho já está 80% vendido, com preço médio de 

R$23,40/saca, 16,9% superior ao preço de venda de 2018.  

A Receita Líquida do 2T19 em relação ao 2T18 registrou queda de 11% para R$ 413,1 milhões. Dentre os 

aspectos que explicam essa queda, destaque para o menor volume faturado de soja compensado por 

melhoria de preços de faturamento em todas as culturas. No acumulado do semestre a receita líquida 

cresceu 16,2% totalizando R$ 1,03 bilhão, refletindo uma condição favorável de preços e volumes, em 

função do aumento de área plantada na safra 2018/19. 
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O lucro bruto cresceu 31% entre os trimestres comparáveis para R$ 394,6 milhões no 2T19 acumulando no 

1S19 o montante de R$ 646,3 milhões (+5% sobre o 1S18). No trimestre e semestre o milho apresentou 

expansão de margem bruta unitária, reflexo do aumento do preço unitário e melhores produtividades na 

safra 2018/19 frente à safra anterior. Destaque no semestre para o algodão, cujo volume foi 17% superior, 

com aumento de 29,7% na margem unitária bruta, em relação ao 1S18 e 56,1% no trimestre. Já a cultura da 

soja, em ambos os períodos de análise, apresentou queda de margem unitária bruta, reflexo do maior custo 

unitário na safra 2018/19, quando comparada à safra 2017/18. 

O EBITDA ajustado caiu 35% entre os trimestres para R$ 103,8 milhões no 2T19. O principal motivo foi o 

menor volume faturado de soja entre os períodos, dado a antecipação de faturamento no 1T19. No 

acumulado do ano, o volume faturado de soja é superior ao do primeiro semestre de 2018. No algodão e no 

milho, houve aumento nos volumes faturados, com expansão de margem. 

No primeiro semestre de 2019 o EBITDA ajustado somou R$ 329,3 milhões, com crescimento de 6,5% 

frente ao 1S18 e margem EBITDA ajustada de 31,9%. Este crescimento refletiu o aumento de volumes 

faturados em todas as culturas, com expansão de margens no algodão e no milho, apesar de leve redução de 

margens na soja. 

No 2T19 os investimentos somaram R$ 89,2 milhões. Destaque para (i) Máquinas e Equipamentos (R$ 39,5 

milhões) principalmente nas Fazendas Paiaguás, Planorte e Perdizes; e (ii) Obras e Instalações (R$ 22,3 

milhões) realizadas nas Fazendas Paiaguás, Parnaíba, Perdizes e Pantanal. No acumulando do 1S19 os 

investimentos foram de R$ 186,1 milhões, acima dos R$ 61,9 milhões de igual semestre do ano anterior. 

Outro ponto relevante foi o aumento do endividamento por maior necessidade de capital de giro no 

período. O caixa livre ajustado foi negativo em ambas as bases de comparação, em R$ 127,1 milhões no 

trimestre e R$ 403,0 no semestre. O endividamento líquido da SLC Agrícola cresceu de R$ 1,3 bilhão no 

trimestre anterior para R$ 1,6 bilhão ao final do 2T19, em função da geração de caixa livre negativa, 

sensibilizada por maior necessidade de capital de giro, devido ao aumento de área plantada, especialmente 

no algodão. Some-se a esses aspectos o pagamento de R$ 186 milhões de dividendos relativos a 2018 em 

maio. Ao final do trimestre a alavancagem era de 2,3x o EBITDA acima de 1,7x de mar/19.  

Destaques financeiros 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice 
Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma 
teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o 
prêmio. 
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projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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