
Mensagem do Presidente do Conselho de Administração
história de pioneirismo e inova-
ção da SLC Agrícola, iniciada 
em 1977, é marcada por dife-
rentes ciclos de crescimento da 

companhia. No ano de 2021, chegamos a um 
novo estágio do nosso planejamento estra-
tégico, focado no desenvolvimento de terras 
maduras e na inovação tecnológica para o au-
mento da produtividade e da eficiência.

Com recordes crescentes de produção, 
chegamos ao final da safra 2020/2021 com a 
produção de 914,3 mil toneladas de soja, com 
uma média de 66,3 sacas produzidas por hec-
tare, e 202,5 mil toneladas de algodão em plu-
ma. Esse desempenho é resultado de técnicas 
agrícolas de alta performance e inovadoras, 
que aumentam a fertilidade do solo e evitam a 
necessidade de abertura de novas áreas para 
atender à demanda da sociedade por alimen-
tos e fibras têxteis.

Por isso, assumimos em 2021 o compromisso 
de encerrar a fase de transformação de terras 
com vegetação nativa. O crescimento da nossa 
companhia ocorrerá de forma orgânica, com o 
aumento da produtividade, e por meio de aqui-
sições e arrendamentos de fazendas já madu-
ras, nas quais empregaremos nossas compe-
tências e conhecimentos técnicos para atingir 
o máximo de eficiência, além da conversão de 
pastagens para agricultura.

Esse direcionamento estratégico, que co-
meçou a ser desenhado em 2015, tem conexão 
direta com a agenda da sustentabilidade. Sob 
a perspectiva ambiental, contribuímos para a 
redução das emissões atmosféricas, tornamos 
mais eficiente o uso de combustíveis, energia 
elétrica e água, reduzimos o uso de defensivos 
e fertilizantes e ajudamos a preservar a biodi-
versidade, mantendo as áreas de vegetação 
nativa em nossas fazendas.

Na esfera social, nossa maior contribuição 
está no cuidado e no desenvolvimento das pes-
soas do agronegócio. A produtividade está dire-
tamente relacionada à digitalização e inovação 
no campo, bem como à adoção das melhores 
práticas agrícolas. O reflexo ocorre nos investi-
mentos contínuos nos programas de educação 
continuada e de inclusão digital e nas ações para 
fortalecer a cultura de segurança e reduzir o ris-
co de acidentes nas operações.

Essa evolução também está alinhada às ex-
pectativas do mercado de capitais e dos inves-
tidores. Como companhia de capital aberto 
listada no segmento Novo Mercado, adotamos 
práticas diferenciadas de governança corpora-
tiva e contamos com sistemas eficientes de ges-
tão para apoiar a tomada de decisão.

A atuação dos comitês de aconselhamen-
to dá suporte decisivo para a deliberação do 
Conselho de Administração, abrangendo te-

mas relevantes para a continuidade dos negó-
cios. Em 2021, o Comitê ESG teve seu primei-
ro ano de atuação. O órgão foi estabelecido 
para acelerar a visão estratégica corporativa 
sobre temas da gestão de sustentabilidade. 
Em 2022, instalaremos o Comitê de Auditoria 
para dar ainda mais robustez a essa estrutura 
de governança.

Esse pensamento integrado que aplica-
mos no direcionamento dos negócios, con-
siderando a geração de valor em diferentes 
capitais, é materializado no nosso Relatório 
Integrado. No âmbito do Conselho de Admi-
nistração, acompanhamos a elaboração desta 
publicação para garantir a sua completude e 
aderência ao framework do Relato Integrado 
(Integrated Report - IR).

O agronegócio é uma das principais ala-
vancas de crescimento da economia brasi-
leira e tem mostrado resiliência para superar 
os desafios sociais e econômicos da pan-
demia de Covid-19 nos últimos dois anos. 
É motivo de orgulho sermos reconhecidos 
como uma das melhores empresas desse 
setor e colhermos, a cada safra, resultados 
positivos entregues por uma equipe com-
prometida com o nosso Sonho Grande de 
impactar positivamente gerações futuras, 
sendo líder mundial em eficiência no negó-
cio agrícola e respeito ao planeta.
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Eduardo Logemann
Presidente do Conselho de 

Administração da SLC Agrícola

A produtividade está 
diretamente relacionada 
à digitalização e à 
inovação no campo, 
bem como à adoção 
das melhores  
práticas  
agrícolas. 
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