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N

otável e desafiante, o ano de
2021 foi marcado pelo crescimento e por resultados recordes! Nosso Sonho Grande,
“Impactar gerações futuras, sendo líder
mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta.”, nos guiou para
uma estratégia clara e bem definida com
visão de longo prazo, indicando quem somos e onde almejamos chegar.
Passamos por mais um ano de pandemia,
mais preparados e fortalecidos, devido aos
aprendizados desse evento epidêmico em
que o mundo precisou se adaptar às novas
formas de se relacionar e de se comunicar.
Mais do que nunca a geração de valor
interconectada através dos capitais humano, natural, manufaturado, financeiro, intelectual e social e de relacionamento são
imprescindíveis para a sustentabilidade e
longevidade do negócio.
A nossa estratégia possui fortes pilares
de atuação que visam dar suporte ao crescimento da Companhia.
O primeiro pilar é o Crescimento Asset
Light. Em 2021, realizamos duas importantes transações: a combinação de negócios
com Terra Santa Agro S.A. e o contrato de
arrendamento com a Agrícola Xingu S.A.

A operação de combinação de negócios
com a Terra Santa Agro S.A. adicionou ao portfólio de área plantada arrendada da Companhia 145 mil hectares em áreas maduras no
Mato Grosso, importante estado em termos de
produção no Brasil. A operação foi finalizada
em julho, com uma contraprestação líquida de
R$ 193,0 milhões com ágio de R$ 47,4 milhões.
O contrato de arrendamento é de longo prazo,
ou seja, 20 anos. Em 01/11/2021 foi aprovada
através de Assembleia Geral Extraordinária a
alteração da razão social da Terra Santa Agro
S.A. para SLC Agrícola Centro-Oeste S.A. A
transição de pessoas e processos, importante
fator em transações desse porte, foi bem-sucedida. Mantivemos a taxa de turnover dentro
do projeto e, pelo lado operacional, conseguimos manter a eficiência.

E mais recentemente, em fevereiro de
2022, divulgamos a parceria com a Kothe
Logistica S.A. para a construção de uma
Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) e armazenamento refrigerado,
no Mato Grosso. A Companhia vendeu 29
hectares na Fazenda Paiaguás para a Kothe, onde será construída a UBS. O investimento para construção é do parceiro, seu
relacionamento com a Companhia é de
prestação de serviços, em beneficiamento
e armazenamento de sementes. Essa UBS
terá capacidade instalada para a produção
de 1 milhão de sacas de soja semente em
até 5 anos. Essa parceria visa dar suporte ao
business de sementes que já vem mostrando um importante crescimento e também
adiciona valor aos nossos acionistas.

Celebramos o contrato de arrendamento
com a Agrícola Xingú S.A. através do qual
a Companhia adicionou mais 39.034 hectares, distribuídos entre os municípios de
Correntina/BA (34.284 hectares) e Unaí/
MG (4.749 hectares) com uma área plantada potencial de 45 mil hectares. Áreas
desenvolvidas e devidamente licenciadas,
que foram destinadas ao plantio de grãos
e algodão. O prazo do contrato será de 15
anos para as áreas da Bahia, e de 10 anos
para as áreas de Minas Gerais.

O nosso segundo pilar é eficiência e distanciamento em relação à média. Nesse
quesito, nossas entregas também foram
muito positivas. Em 2021, encerramos a
safra 2020/2021 com recorde na produtividade da soja pelo 4º ano consecutivo,
atingindo 3.985 kg/ha, ficando 6,2% superior ao projeto inicial e 13,0% superior à média nacional (CONAB – fevereiro/2022). O
algodão de 1ª e 2ª safra finalizou com uma
produtividade média de 1.848 kg/ha, 0,3%
inferior ao projeto inicial, mas 5,3% superior

à safra 2019/2020 e 7,4% superior à média nacional. No milho 2ª safra, obtivemos
5.880 kg/ha de produtividade, com queda
de 22,5% em relação ao projeto inicial, mas
45,2% superior à média nacional (CONAB
– fevereiro/2022). Em função da menor
produtividade média nacional do milho,
os preços de mercado se elevaram e o resultado na cultura do milho da Companhia
atingiu o resultado financeiro esperado. A
queda de produtividade no milho foi ocasionada principalmente pela irregularidade
na distribuição dos volumes de chuva ao
longo dos meses de março e abril, principalmente no Mato Grosso do Sul.
Iniciamos a safra 2021/2022 em setembro de 2021, com um crescimento de
45,8% em termos de área plantada. Além
disso, houve um crescimento de 33,6% em
termos de área plantada de segunda safra,
o que acentua ainda mais a utilização dos
nossos ativos próprios e arrendados sob o
nosso controle. Ativos em terras maduras,
estrategicamente bem localizadas, visando
alto potencial produtivo e redução da exposição à riscos climáticos.
A solidez financeira e a geração de valor ao acionista é o terceiro pilar da nossa
estratégia. Encerramos o ano de 2021 com
recorde em todos os nossos principais in-

Avançamos nos
quatro pilares de
nossa estratégia.
Destacam-se contratos
importantes para
o crescimento das
operações, avanços
na produtividade dos
cultivos, recordes nos
resultados financeiros
e conquistas que
fortalecem nosso
posicionamento ESG
internamente e para
o mercado
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dicadores financeiros. O EBITDA Ajustado
alcançou a marca de R$ 1,685 bilhão, crescimento de 57,0% frente ao ano de 2020,
com margem EBITDA ajustada de 38,6%,
aumento de 8,0 pontos percentuais. O Lucro Líquido, também recorde, ultrapassou
R$ 1,1 bilhão, finalizando em R$ 1,131, aumento de 153,3% frente a 2020, com margem
líquida de 25,9% e aumento de 13,2 pontos
percentuais. No ano, não houve geração de
caixa positiva em virtude dos investimentos
realizados para aquisição da operação da
Terra Santa Agro S.A. e da Agrícola Xingu
S.A. Contudo, a Companhia ainda permanece desalavancada, encerrando o período
em 1,42x (vezes) Dívida Líquida Ajustada/
EBITDA Ajustado. Esse patamar de alavancagem proporciona a continuidade do nosso crescimento, principalmente em novos
projetos/oportunidades de investimentos.
A alocação de capital em Recompra de
Ações foi um dos investimentos também
realizados pela Companhia. Em setembro,
aprovamos via Conselho de Administração a realização de um novo Programa de
Recompra de Ações no montante de 2 milhões de ações. O plano de recompra está
em andamento e as ações adquiridas serão mantidas em tesouraria para alienação
ou cancelamento.
Distribuímos R$ 232,0 milhões como dividendos e juros sobre o capital próprio,
correspondendo a 50% do lucro líquido
ajustado da controladora, sendo que, des-
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se total, R$ 32,3 milhões foram pagos em
novembro de 2020 a título de juros sobre
o capital próprio e R$ 199,7 milhões pagos
em 2021. O dividend yield médio foi de
3,3%. Nos últimos cinco anos, o dividend
yield médio ficou em 5,7%.
Visando aumentar a liquidez do ativo
SLCE3, sem desembolso de caixa e adicionando também valor aos nossos acionistas,
emitimos em dezembro de 2021 ações a
título de Bonificação de Ações. Para tanto,
aprovamos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/12/2021, aumento
do capital social no valor total de R$ 500
milhões, por meio da incorporação de parte
do saldo da conta de Reservas Estatutárias,
com bonificação de ações à razão de 10%, o
que correspondeu à emissão de 19.311.145
novas ações ordinárias, com custo unitário
atribuído às ações bonificadas de R$ 25,89.
Em 2021, divulgamos a nova avaliação
do portfólio de terras da SLC Agrícola, que
apresentou um valor total de R$ 6,941 bilhões, com aumento de 75,2% em relação
a 2020. O valor médio do hectare cultivável está atualmente em R$ 35.693, o que
eleva o Valor Líquido dos Ativos (NAV)
da Companhia para R$ 8,8 bilhões (posição 4T21), que corresponde a um NAV por
ação de R$ 41,31.
O último, não menos importante, pilar
de nossa estratégia é o protagonismo em
ESG. Em 2021, foram várias ações voltadas
a dar suporte a esse importante pilar.
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Finalizamos a nossa nova matriz de materialidade, através de ampla pesquisa com
os nossos stakeholders. Ao final do estudo, identificamos 10 temas que compõem
nossa nova Matriz de Materialidade. Esses
temas foram agrupados nos três pilares da
agenda ESG e direcionaram a priorização
dos conteúdos GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting
Standards Board) e TCFD (Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures) utilizados para a elaboração do Relatório Integrado, divulgado nesta data.

tos importantes, como nosso novo Código
de Ética e Conduta, o Canal de Denúncias e
outras políticas de compliance. Mantivemos
nossa taxa de frequência (acidentes com
afastamento para cada 1 milhão de horas
trabalhadas) e nosso turnover controlados,
em 1,9 e 15%, respectivamente, mesmo com
as aquisições. Além disso, atingimos 84% de
nível de satisfação de nossos colaboradores
na pesquisa interna de clima organizacional.

Na safra 2020/2021 (agosto/2021), encerramos o ciclo de expansão via transformação de terras brutas, possibilitando, assim, a divulgação do compromisso de não
abertura de novas áreas com vegetação
nativa para a produção agrícola. Em linha
com esse compromisso, 2.872 hectares não
serão abertos, mesmo já com a concessão
de licença ambiental. A Companhia vai
destinar essa área para o banco de terras de
vegetação nativa remanescente. Com essa
adição, atualmente a SLC Agrícola possui
118 mil hectares de áreas dedicadas a Reserva Legal, Preservação Permanente e vegetação remanescente.

Do lado social, a Companhia fez doações
através do Instituto SLC no montante de
R$ 2,2 milhões. Entre as doações realizadas,
destaca-se R$ 1 milhão direcionado para a
campanha contra a fome, gerando 180 toneladas de alimentos que vão contribuir para
melhorar a realidade de milhares de brasileiros. Uma das instituições beneficiadas foi
o Banco de Alimentos do RS. Ao todo, associações, entidades e famílias de mais de 30
municípios, localizados em sete estados brasileiros, receberam cestas básicas. Além disso, R$ 1,2 milhão foram encaminhados para
diversos projetos, como Projeto Educando
pela Vida, Projeto de Capacitação em Educação Infantil em Contexto Híbrido, Programa Creche para Todas as Crianças, Inclusão
Digital na Escola e Programa Na Mão Certa.

Investimos em treinamentos e políticas
de compliance: foram 8 treinamentos para
2.804 pessoas*, envolvendo diversos assun-

A Companhia utiliza-se de todos os recursos necessários para que suas atividades
sejam sustentáveis e responsáveis, usando

* Corresponde à soma de treinamentos realizados (número de participações) e não ao número de
pessoas treinadas.

as melhores práticas mundiais de forma a
impactar positivamente as questões ambientais e sociais onde atua, através de uma
produção de baixo carbono, contribuindo
para minimizar as mudanças climáticas e
alinhando-se a seu Sonho Grande.

Aurélio Pavinato
Diretor-presidente da
SLC Agrícola
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Outlook Safra 2021/2022

Outlook Safra 2022/2023

Olhando para a safra 2021/2022, ano civil
2022, temos algumas premissas importantes que já estão bem definidas: o crescimento de 45,8% em termos de área plantada, nossa posição de hedge já fixada (vide
tabela 26) e a compra dos insumos que já
foi finalizada.

Em relação às compras de insumos para a
safra 2022/2023, até o momento já adquirimos 83% da necessidade para o cloreto
de potássio, 49% dos fosfatados e 59% dos
defensivos. O nitrogênio (N) ainda não foi
comprado, podendo ser negociado até o
final do segundo semestre de 2022.

No lado operacional, obtivemos um plantio dentro da janela ideal para a soja, o que
trouxe excelente potencial ao desenvolvimento das lavouras. Contudo, na região de
Mato Grosso, chuvas um pouco acima do
normal afetaram um pouco a produtividade – mas ainda fechamos acima do projeto
para a região.

A relação de troca entre preço de commodities e fertilizantes está sendo acompanhada e o restante dos insumos será negociado no melhor momento. A política de
hedge é bem estruturada e visa garantir um
bom nível de margem para a Companhia.
Dada a fixação de parte dos insumos, avançamos no hedge para a safra 2022/2023
(vide tabela 26), atingindo bons preços tanto para as commodities quanto para o câmbio. Com isso, a nossa expectativa é que o
aumento de custos será compensado pelo
aumento na receita através de preços mais
altos, mantendo margens em patamares similares aos últimos anos.

Nas demais regiões, o potencial de produtividade está superior ao projeto. Até
03/03, já estamos com 72,3% colhido, com
uma produtividade média projetada de
66,57 sacos, superior em 6,1% em relação
ao projeto inicial e 29,2% superior à média
nacional estimada (CONAB – fev/2022). O
algodão e o milho estão 100% plantados,
apresentando bom desenvolvimento.
A posição de hedge já fixada pela Companhia apresenta excelentes níveis de preços para todas as nossas culturas, algodão,
soja e milho, juntamente com ótimos strikes fixados no câmbio (mais detalhes na
tabela 26). Isso nos permite estimar que as
margens de 2022 serão iguais ou superiores a 2021
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Portfólio de Inovação, o que tem permitido
à Companhia visualizar os avanços de forma consolidada e priorizar esforços na escalada dessas iniciativas.

Pessoas e reconhecimentos
Inauguramos no dia 14/02 a nova sede
da matriz da Companhia, no Iguatemi Business, em Porto Alegre. Um local de trabalho moderno, bem localizado e totalmente
preparado para o bem-estar dos nossos
colaboradores. Estamos muitos felizes com
esse retorno ao trabalho presencial de forma mais flexível na nova casa.

Durante o ano, foram várias premiações,
reconhecimentos do nosso trabalho e dos
nossos colaboradores, a seguir pontuamos
os principais (veja todas na página 10):
• Fomos a 5ª melhor empresa do Agro
para Trabalhar na categoria Grandes
Empresas (GPTW Agro);
• A Fazenda Pamplona foi campeã do desafio nacional de Máxima Produtividade promovido pelo Comitê Estratégico
Soja Brasil (CESB), na categoria Sequeiro, região Centro-Oeste, com um índice
de 100,33 sacas/ha na safra 2020/2021;
•
Pela 6ª vez consecutiva, vencemos as
principais categorias do Latin America
Executive Team, prêmio criado pela Ins-

titutional Investor que mede o desempenho das organizações em diferentes frentes, como a atuação de CEO’s, CFO’s, da
área de Relacionamento com Investidores (RI) e das práticas em ESG (meio ambiente, social e governança corporativa).
Por fim, a Companhia agradece a todos
os seus stakeholders pela parceria de sucesso atingida até aqui. Aos nossos acionistas e colaboradores o nosso muito obrigado, pela confiança e dedicação. Estamos
confiantes no futuro promissor do agronegócio no Brasil.

A Administração

Inovação
Em 2021, consolidamos e escalamos os
programas Ideias e Resultados (intraempreendedorismo), e AGroX (conexão com
startups). Ao longo do ano, formamos 39
squads, com um total de 48 pessoas envolvidas, executamos 39 provas de conceito
e concluímos 10 rollouts. Esse volume de
iniciativas nos levou à estruturação de um
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