
SLC Agrícola intensifica formação de lideranças femininas 

Com o objetivo de fomentar o protagonismo feminino e de impulsionar a 

autogestão de carreira das mulheres, a SLC Agrícola lançou, em 2021, o 

Programa Liderança Feminina, que junto com outras iniciativas, como os 

Programas de Estágio e Trainee, está aumentando a presença das mulheres nos 

cargos executivos e de gestão da operação de campo da companhia. Os 

indicadores revelam que a iniciativa tem sido assertiva. Desde 2018, o número 

de mulheres em vagas de estágio cresceu 150% e a presença feminina em 

cargos de liderança aumentou 50%. 

A partir da análise do mercado do agronegócio e também de 

levantamentos internos, a Área de Gestão de Pessoas e Comunicação 

Corporativa concluiu que as mulheres não tinham um mecanismo de 

desenvolvimento direcionado à gestão dentro da empresa, o que motivou a 

criação do Programa Liderança Feminina. A capacitação ocorreu por meio de 

workshops, aulas e mentorias com foco em despertar e fortalecer o 

protagonismo. O conteúdo abordou reflexões sobre a relação da mulher consigo 

mesma, com o seu trabalho e com seu dinheiro, equilibrando as forças feminina 

e masculina dentro de si, além de temas como a simplificação dos 

relacionamentos afetivos, a conciliação entre carreira e maternidade sem culpa 

e a autoconfiança. Tudo isso aplicado aos desafios e particularidades do 

agronegócio, estimulando a participação feminina proativa no campo. 

O programa foi realizado dentro do escopo da Academia de Líderes da 

companhia, que atua na formação de lideranças em todas as áreas, a partir da 

Matriz da SLC Agrícola, em Porto Alegre. Em 2020, a iniciativa foi planejada e o 

projeto-piloto foi realizado em 2021, com um número restrito de 14 mulheres, 

entre trainees e líderes. No segundo semestre de 2021, o alcance foi ampliado 

e contou com mais 20 mulheres vindas de diferentes setores e níveis 

hierárquicos. Para os próximos anos, o objetivo é ampliar o acesso ao Programa 

Liderança Feminina, para que mais mulheres participem e assumam 

protagonismo dentro da empresa e no cenário do agronegócio brasileiro. 

Uma das maiores produtoras de soja, algodão e milho do país, a SLC 

Agrícola foi fundada em Horizontina (RS) em 1977 e também atua na criação de 

gado, fazendo a integração lavoura-pecuária. É detentora da marca SLC 

Sementes, que produz e comercializa sementes de soja e algodão, e foi uma das 

primeiras empresas do agro a ter ações negociadas em Bolsa de Valores. A 

Matriz fica em Porto Alegre (RS), a partir de onde se administra todos os 

negócios espalhados nas 22 unidades de produção estrategicamente 

localizadas em sete estados brasileiros. Na safra 2020/2021, a produção 

totalizou cerca de 460 mil hectares plantados e a expectativa para o fechamento 

da safra 2021/2022 é de 672 mil hectares.  


