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Entre um vôo e outro, uma parada para
respirar. O ritmo é alucinante desde que
a SLC Agrícola começou a negociar seus
papéis na bolsa de valores, em junho do
ano passado. Viagens, conversas com
investidores, mais e mais viagens, road
shows, tudo ao mesmo tempo agora. "Já
nem me lembro mais o último filme que
vi no cinema, Atualmente, só TV a cabo",
diz, com uma certa dose de exagero, o
presidente da SLC, Arlindo de Azevedo
Moura, 58 anos.

Ha pouco mais de um ano, a compa-
nhia, com sede em Porto Alegre (RS), era
uma aspirante ao posto de maior produ-
tora de algodão do país. Hoje, apesar da
forte turbulência dos mercados, ainda
pode ser considerada um case de suces-
so na bolsa e referência internacional no
agronegocio. "Fomos a primeira empresa
de terras do mundo a abrir capital. Na
Rússia, por exemplo, eles usam o nosso
modelo", afirma o executivo.

Entre os papéis que estrearam na bolsa
em 2007, a SLC é um dos poucos casos em
que os investidores ainda acumulam ga-
nho - de 37,9%, até 25 de setembro. Con-
siderando esta mesma data de corte, o de-
sempenho da ação este ano estava positivo
em 17%, diante de uma baixa de 18,9% do
Ibovespa, no mesmo intervalo.

Falta até modéstia aos executivos da
empresa para explicar o bom desem-
penho na Bovespa. "Em primeiro lugar,
cumprimos tudo o que prometemos,
o que nos deu um crédito com os nos-

sos investidores", comenta Moura. "O
aumento nos preços das commodities
agrícolas (grãos) também tem dado su-
porte às nossas ações." Laurence Gomes,
diretor financeiro e de relações com os
investidores do grupo, e braço direito de
Moura, destaca ainda que a falta de uma
empresa com o perfil da'SLC listada na
bolsa também colaborou para o bom
desempenho cios papéis.

Em meio à turbulência dos mercados
globais, a percepção cios analistas em re-
lação ã companhia, no fim de setembro,
se mantinha positiva. "Recomendamos
as ações da empresa porque acredita-
mos na maior demanda global por grãos
e biocombustiveis", diz Denise Messer,
analista cia Brascan Corretora. Debbie Bo-
bovnikova, cio JPMorgan, acrescenta que
o mercado cie terras está se valorizando, e
os fundos de private equity estão de olho
nesse filão. Os especialistas ponderam
que os riscos residem na forte volatili-
dade dos grãos no mercado externo, no
desaquecimento da economia mundial
e na queda da demanda por alimentos e
biocombustiveis.

A análise da empresa, no entanto, é um
capítulo à parte. Os executivos afirmam
que foram necessários vários contatos
para ajudar os profissionais a entende-
rem as peculiaridades do negócio da
SLC. "Eles nos comparavam com a Bunge,
ADM, Cosan, São Martinho, o que mio
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é verdadeiro", relembra Moura. "Essa re-
lação inicial foi muito complicada, pois
vimos muitos absurdos."

O presidente conta que, em uma das
inúmeras viagens de apresentação da
companhia, o representante de um fun-
do de investimentos perguntou qual era a
expectativa em relação a margens e Lajida
(geração operacional de caixa) para 2008.
Os presentes ficaram indignados com a
resposta, pois as projeções que tinham
feito estavam muito acima da estimativa
da empresa. "Fomos checar e percebemos
que eles tinham como base os preços das
commodities na Bolsa de Chicago e de
Nova York. Eles simplesmente ignoraram
que estávamos em uma fazenda do Mato
Grosso e que há toda uma logística para
sair do Estado."

Para Gomes, um bom indicador do
desempenho da SLC é a margem Lajida.
"Nós temos inclusive dado algumas ex-
pectativas, com margem Lajida em torno
de 30% ao ano." Na opinião do diretor
financeiro, não é justo avaliar a empresa
tendo como base o lucro por ação. "É que
estamos sendo impactados nesses últi-
mos anos por investimentos agressivos. A
depreciação é alta", explica.

Para os próximos anos, a SLC planeja
comprar, comprar e Comprar. Depois,
quer agregar valor aos seus produtos.
"Nossos investidores querem aumento
de área plantada e aquisição de terras,
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que contemple arrendamento", diz Go-
mes. Nesse sentido, a ambição ê crescer
50 mil hectares por ano.

Outro foco de evolução é agregar valor
aos produtos, sobretudo o algodão. A
empresa pretende, por exemplo, investir
futuramente em esmagadoras, o que ga-
rantiria uma receita com o óleo do caroço
de algodão - três vezes maior que a venda
do caroço em si.

O executivo revela ainda que o grupo
está desenvolvendo um sistema de "risk
managment" mais sofisticado. "Temos
um comitê de gestão de riscos e o objeti-
vo é diminuir o espaço de volatilidade de
nossa margem, sempre travando custos e
preços." E se a crise mundial tem provoca-
do fuga de investidores de commodities,
para a SLC o caos financeiro tem um lado
bom: a elevação do dólar, que norteia os
preços internacionais desses produtos.

Ainda no campo financeiro, a com-
panhia também esta se adequando ao
padrão internacional de contabilidade,
conhecido como IFRS. "Essa mudança
faz com que o nosso balanço seja visto
como o das empresas internacionais. É
um pouco mais trabalhoso, mas o resul-
tado é positivo", diz Gomes. A expectati-
va é de que o novo demonstrativo possa
vir a público com os resultados fechados
em dezembro. "Já estamos discutindo
isso e, mesmo que não seja divulgado,
internamente vamos fazer."

EMPRESA ESTA
DESENVOLVENDO
SISTEMA DE
CONTROLE DE RISCO
PARA REDUZIR
OSCILAÇÃO DAS
MARGENS DE LUCRO

Pioneirismo - Fundada em 1977, a SLC
Agrícola pertence ao grupo SLC, controla-
do pela família Logemann, que começou
suas atividades no país em 1945, no fim
da Segunda Guerra Mundial, A família
gaúcha foi pioneira na implementação
da agricultura mecanizada no Brasil. O
foco da companhia hoje é a produção de
grãos, sobretudo milho e soja, e também
algodão, principalmente em dez fazen-
das "butiques", espalhadas em cinco Es-
tados brasileiros.

Em novembro de 2004, Arfindo Moura
foi chamado para assumir a presidência
do grupo e ser o responsável pelo plano
de crescimento da SLC, Nascido em Cruz
Alta, a 340 quilômetros de Porto Alegre
(RS), Moura é formado em administra-
ção de empresas, com especialização em
finanças, e está acostumado ã migração.
"Meu pai era militar. Por causa do traba-
lho dele, morei no Brasil inteiro", diz. Na
infância, seu único contato com o agro-
negócio era quando passava férias na fa-
zenda de seu avô em Panambi (RS), onde

havia plantação de soja, milho e trigo.
Nos anos 80, o executivo passou pela

também gaúcha Kepler Weber. Depois,
foi para a John Deere, na qual respondeu
pelo banco da companhia e atuou como
diretor financeiro para a América do Sul,

Para montar o plano de expansão do
grupo SLC, no início desta década, Moura
"roubou" Laurence Gomes, que atuava na
holding da família há sete anos, como ge-
rente financeiro. "Quando fizemos o pla-
nejamento, sabíamos que o desafio seria
grande. Queríamos fazer em três anos o
que tínhamos feito em 30", diz Moura.
Antes do projeto, o grupo ocupava uma
área de 117 mil hectares em 2006-2007.
"O projeto era chegar em 220 mil em três
anos, o que já está ocorrendo."

Antes dessa realidade, porém, foi pre-
ciso vencer um obstáculo importante: a
escassez de linhas de crédito. As opções
ao endividamento eram capitalizar-se
por meio dos acionistas (família Loge-
mann} ou buscar financiamento no mer-
cado. Batido o martelo em dezembro de
2006, os preparativos para o ingresso
na bolsa foram concluídos em junho de
2007. Rápido assim.

"Definimos que em seis meses iríamos
abrir o capital", lembra Gomes. Em janei-
ro de 2007, a companhia procurou diver-
sos bancos. Em fevereiro, escolheu a ins-
tituição e colocou como meta a abertura
de capital ainda no primeiro semestre de
2007. "Os bancos avisaram que o desafio
era muito grande, que não era bem assim,
mas nós insistimos."

O resultado é que o grupo se consolidou
como um cios maiores compradores de
terra com desempenho eficiente do país,
além de figurar entre os líderes na produ-
ção de grãos. A companhia encerrou o se-
gundo trimestre deste ano com um lucro
líquido de R$ 1,6 milhão, revertendo um
prejuízo de R$ 9,3 milhões apurado em
igual período de 2007. Na mesma base
comparativa, a receita líquida aumentou
44,3%, para R$ 53,7 milhões.
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