
MENSAGEM DO 
DIRETOR-PRESIDENTE

A demanda pelas commodities agrícolas 
brasileiras manteve-se em alta em 2020. No 
final do ano, o Brasil registrou alta nas expor-
tações de soja (+12%) e de algodão (+30%) em 
relação a 2019, segundo dados do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O 
país também embarcou cerca de 34 milhões 
de toneladas de milho, volume que, apesar de 
ser 20% menor na comparação anual, ficou 
acima da média dos últimos cinco anos. O 
Brasil se fortalece como grande fornecedor 
de alimentos para o mundo, e a SLC Agrícola 
cumpre seu papel de produzir de forma sus-
tentável para abastecer o mercado domésti-
co e internacional.

A volatilidade dos preços internacionais, 
marcada por uma forte recuperação das co-
tações no último trimestre do ano, foi outra 
característica marcante de 2020. O cenário 
externo, associado à desvalorização do real 
ante o dólar, favoreceu os resultados eco-
nômicos e financeiros da nossa companhia, 

que pela primeira vez superou o patamar de  
R$ 3 bilhões de receita líquida. Esse crescimen-
to da ordem de 22% reflete os maiores preços 
de faturamento nas culturas de soja e milho, e, 
também, o maior volume de algodão faturado 
na comparação com os níveis de 2019.

A resiliência da demanda e a recuperação dos 
preços em um período de incertezas econô-
micas e sociais provocadas pela pandemia de 
Covid-19 é um fator que mostra a importância 
do agronegócio brasileiro para o mundo. Nós, 
da SLC Agrícola, reconhecemos nossa respon-
sabilidade de produzir grãos e fibras que estão 
na base das cadeias produtivas de alimentos e 
fibras, com respeito às pessoas e cuidados com 
o meio ambiente.

Desde o início da crise sanitária, fomos ágeis 
em montar um plano de ação e uma estrutu-
ra de controle, coordenada pelo Comitê de 
Contingência em nossa matriz, que permi-
tiram proteger os colaboradores e terceiros 

enquanto continuávamos com nossas ati-
vidades essenciais para o abastecimento 
da sociedade. Rapidamente adaptamos 
nossa forma de trabalhar para garantir que 
todas as atividades possíveis de ser realiza-
das remotamente fossem executadas pelos 
profissionais atuando a distância, mantendo 
as recomendações de distanciamento social 
preconizadas pelos especialistas.

Seguindo os protocolos de segurança, 
avançamos em nossa estratégia de buscar o 
máximo de eficiência nos negócios, apoiados 
na digitalização e na inovação. Aumentamos 
a produtividade das áreas agricultáveis e in-
vestimos em culturas de maior valor agre-
gado, ao mesmo tempo que buscamos a 
redução no uso de fertilizantes e defensivos 
com o uso de novas tecnologias no campo. 
A evolução da SLC Sementes, e a ampliação 
do modelo que integra lavouras e pecuária 
exemplificam como podemos nos diferenciar 
no agronegócio.
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Concluímos, em 2020, a instalação de siste-
mas de internet em 8 de nossas 16 fazendas e 
estabelecemos a meta de ter 100% das lavou-
ras conectadas até o fim do primeiro semestre 
de 2021. Intensificamos nosso relacionamento 
com startups de inovação agrícola por meio do 
programa AgroExponencial e da criação da SLC 
Ventures, um novo modelo de negócio para ace-
lerar soluções inovadoras e digitais no campo.

Além da produtividade e da eficiência, nossa 
companhia tem evoluído na gestão dos aspec-
tos ambientais, sociais e de governança corpo-
rativa – frentes de trabalho resumidas na sigla 
em inglês ESG. Cada vez mais, os investidores 
e a sociedade em geral esperam o fortaleci-
mento de nosso compromisso com o desen-
volvimento sustentável e um comportamento 
ético em tudo o que fazemos. Para responder a 
essa demanda, contamos com o nosso Sistema 
de Gestão Integrado e buscamos certificações 
reconhecidas internacionalmente tanto para 
os sistemas de gestão quanto para os produtos.

Confiamos no potencial agrícola do Brasil 
e em um modelo produtivo que combina ge-
ração de valor com preservação ambiental 
e crescimento social. Na safra 2020/2021, 
encerramos a abertura de novas áreas para a 
formação de lavouras e seguiremos investindo 
em soluções que levarão nossas fazendas a um 
patamar ainda mais elevado de produtividade. 
Por trás dessa evolução está uma competente 
equipe de colaboradores, à qual agradeço por 
acreditar em Nosso Sonho Grande e trabalhar 
todos os dias para que possamos impactar po-
sitivamente as gerações futuras, com eficiência 
no negócio e respeito ao planeta.

Aurélio Pavinato
Diretor-Presidente da SLC Agrícola

A participação em 
iniciativas voltadas para 

a sustentabilidade, 
como o Pacto Global, 
fortalece nosso senso 
de compromisso e a 
contribuição de um 

negócio responsável no 
setor do agronegócio 
para o crescimento de 

forma sustentável do país
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