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SLC Agrícola (SLCE3 – Compra) 

Foco no aumento de produtividade e eficiência 

A SLC Agrícola realizou ontem (5/dezembro) sua Reunião Anual com Investidores. Atualmente sua 

estratégia contempla os pilares de (i) Alta Eficiência; (ii) Migração para um Modelo de Negócio “Asset 

Light”; (iii) Foco no crescimento em culturas de maior valor agregado; e (iv) a Consolidação das certificações 

e rastreabilidade da produção.  

A companhia possui um modelo de negócio competitivo e rentável, e que apresenta bom 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.  

Como perspectivas para os próximos 5 anos a companhia destacou: (1) Aumento de produtividade; (2) 

Redução de Custos; (3) Aumento de área plantada arrendada e da cultura do Algodão; (4) Desenvolvimento 

do seu banco de terras equivalente a 27 mil hectares e (5) a Monetização do portfólio de terras. Ao final de 

setembro de 2019 o valor líquido dos ativos (NAV) da companhia era de R$ 4,45 bilhões, equivalente a R$ 

23,35/ação, que se compara a cotação de R$ 19,38/ação, portanto não precificado. Seguimos com 

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

Destaques da Reunião 

Alta Eficiência. Realizada através de ajustes no seu portfólio de terras nos últimos anos e que passa pelo arrendo 

para terceiros de áreas “não escaláveis”; aumento do arrendamento em áreas com alta produtividade; e a 

integração “Lavoura-Pecuária” nas fazendas: Planorte, Paiaguás, Perdizes e Pioneira. Nesse contexto a SLC vem 

aumentando a exposição em áreas maduras do Centro-Oeste, região que oferece uma estabilidade na produção 

de grãos, e que na Safra 2019/20 já representa 53% de toda área plantada.  

A companhia também está plantando no intervalo ideal, considerando o tempo médio de plantio atual, de 27 dias 

para a Soja e 20 dias para a cultura de Algodão. Da mesma maneira, a colheita tem sido realizada de forma mais 

rápida para evitar perdas, sendo de 58 dias na Soja e 46 dias no Algodão. Ressalte-se que atualmente 99% das 

terras da companhia são consideradas maduras (com mais de 3 anos de cultivo). 

Migração para um Modelo de Negócio “Asset Light”. Desde 2008 a companhia vem realizando desinvestimentos 

de parte das terras próprias, hoje uma meta de gestão. Nas duas vendas mais recentes, destaque para (1) Parte 

das Fazendas Paiaguás e Parceiro no Mato Grosso e Piauí, realizada em 2017, equivalente a 11,6 mil hectares e 

que trouxe uma Receita de R$ 177 milhões; e em 2019, a venda de Parte da Fazenda Parnaíba no Maranhão, 

sendo 5,2 mil hectares e Receita de R$ 83 milhões. Essas vendas confirmam a correta precificação do portfólio de 

terras da SLC Agrícola. 

Destaque também para o crescimento de área plantada notadamente em áreas arrendadas e Joint Ventures (JV), 

que na safra atual representam 52% e que trazem maior retorno. Outro ponto importante é a colheita terceirizada 

de Soja (atualmente de 31% vis a vis 69% de colheita própria) com redução importante de Capex. Em adição, o 

crescimento em culturas de maior valor agregado (leia-se Algodão) com aumento potencial de EBITDA. 

Consolidação das certificações e rastreabilidade da produção. A companhia tem apresentado uma constante 

evolução das certificações, tanto nas culturas como nas fazendas. A produção certificada e rastreável é uma 

importante tendência de mercado e proporciona aumento de preços. Já a certificação das fazendas, embora não 

sendo comum no setor agrícola, para a SLC, dá suporte à alta produtividade da companhia e um eficiente controle 

de custos. 
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Programa Agro Exponencial. Programa de conexão entre a companhia e Startups, com o objetivo de resolver 

“desafios internos” de forma eficiente e inovadora. Dentre os objetivos, dar maior agilidade e foco no processo de 

inovação; implementar soluções que tragam segurança, redução de custos e aumento de produtividade, em 

alinhamento com as mudanças digitais do setor. A companhia iniciou uma triagem com 185 startups, sendo eleitas 

sete, das quais 5 pilotos foram concluídos e 2 estão em andamento. 

Dos cinco pilotos finalizados temos: #AGRYMET: GAP de produtividade agrícola; #AGROROBÓTICA: Análise dos 

teores de nutrientes no solo; #TBIT: Identificação de avarias em grãos; #DATTOS: Automação na conciliação 

fiscal/contábil; e #ACRONEX: Aplicações de defensivos agrícolas. Os dois pilotos em andamento: #CROMAI: Análise 

foliar e #TARANIS: Monitoramento das culturas. Para o próximo ano esses programas, junto com “Agricultura 4.0” 

que trata da conectividade e sustenta os dados de inteligência artificial para  adequado planejamento agrícola, 

serão “embarcados” na companhia e passam a gerar resultados efetivos. 

Desempenho Financeiro e operacional. A SLC Agrícola tem apresentado um consistente desempenho ao longo dos 

últimos anos. Tomando por base os resultados mais recentes, a companhia registrou no 3T19 um prejuízo líquido 

de R$ 95 milhões basicamente explicado pela dinâmica de apropriação dos Ativos Biológicos (Variação do Valor 

Justo e Realização do Valor Justo), que refletiu a redução de produtividade no algodão, por queda dos preços da 

commodity. No acumulado de 9M19 o lucro líquido registrou queda de 39% em relação a igual período do ano 

anterior totalizando R$ 226 milhões, impactado pelo resultado do 3T19. 

Do ponto de vista operacional, com a colheita de todas as culturas finalizada, a produtividade final na soja, foi de 

3.742 kg/ha, um novo recorde, valor 16% superior à média brasileira e 30% superior à média mundial. No algodão, 

após a finalização da colheita, a companhia fez um ajuste na produtividade estimada para 1.655 kg/ha de algodão 

em pluma (média 1ª e 2ª safra) , valor 2% inferior à média nacional porém 116% superior à média mundial. 

O EBITDA ajustado do 3T19 somou R$ 161 milhões, acumulando no 9M19 o montante de R$ 490 milhões, um novo 

recorde para o período. Ao final de setembro de 2019 o valor líquido dos ativos (NAV) da companhia era de R$ 

4,45 bilhões, equivalente a R$ 23,35/ação, que se compara a cotação de R$ 19,38/ação de ontem (5/dezembro), 

portanto não precificado.  

A geração de caixa livre foi positiva no trimestre, em função da queda da Necessidade de Capital de Giro. Com 

isso, o endividamento líquido caiu, em base trimestral, para R$ 1,4 bilhão, equivalente a 1,8x o EBITDA, e se 

compara a 2,3x no 2T19. Destaque para o perfil da dívida (100% em Reais) e 55% no Longo Prazo. 

Posição de Hedge consolidada. Visando adicionar qualidade nas informações divulgadas, a partir de ontem 

(5/dezembro) a companhia passou a demonstrar as informações de hedge de câmbio e de commodity por cultura 

e por ano safra, que seguem sumarizadas na Figura 1. 
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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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