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Quem somos
A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC, é uma empresa produtora de commodities agrícolas,
focada na produção de algodão, soja e milho. Foi a primeira empresa do setor a ter ações negociadas
em Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. São 15 unidades de
produção estrategicamente localizadas em 6 estados brasileiros que totalizaram 370 mil hectares
plantados no ano-safra 2014/15 e uma previsão de área plantada para safra 2015/16 de 377 mil
hectares - sendo 211,4 mil de soja, 93,6 mil de algodão, 60,9 mil de milho e 11,2 mil de outras culturas,
tais como girassol, trigo, milho semente, soja semente e cana-de-açúcar. O modelo de negócios é
baseado em um sistema de produção moderno, com alta escala, padronização das unidades de
produção, tecnologia de ponta, controle rigoroso dos custos e responsabilidade socioambiental.

Ao longo de sua história, a SLC Agrícola desenvolveu uma sólida expertise na prospecção e aquisição
de terras em novas fronteiras agrícolas. O processo de aquisição de terras com alto potencial
produtivo também visa capturar a valorização imobiliária que as terras agricultáveis no Brasil
proporcionam em função das vantagens comparativas em relação aos principais produtores agrícolas
do mundo, tais como Estados Unidos, China, Índia e Argentina.

SLCE3 R$ 18,18 -1,14%
25/02 10 :45 * De lay 15 min. ©
Apligraf

Empresa

Relações com Investidores

Sustentabilidade

Recursos Humanos

Grupo SLC

Aquisições e
Arrendamento de Terras

Venda de Máquinas Usadas

Contato

WEBMAIL
ACESSO RESTRITO

http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/default_pti.asp?idioma=0&conta=28
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&search=1&conta=28
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29765&conta=28&id=79261
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/default_eni.asp?idioma=1&conta=44
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29110&submenu=1&img=29110&refbread=29096&conta=28#
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29110&submenu=1&img=29110&refbread=29096&conta=28#
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29110&submenu=1&img=29110&refbread=29096&conta=28#
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29100&conta=28
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29101&conta=28
http://www.slcmaquinasusadas.com.br
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29102&conta=28
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29110&submenu=1&img=29110&refbread=29096&conta=28#
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=29110&submenu=1&img=29110&refbread=29096&conta=28#
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/default_pti.asp?idioma=0&conta=28
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=31101&conta=28&id=82997
http://www.mzweb.com.br/slcagricola2009/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=31100&conta=28&id=82996

