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Setor 

O Jornal Valor Econômico publicou, em matéria 

na edição de 09/07/2013, os últimos números e 

as tendências para o setor florestal no Brasil. 

 

O estado do Mato Grosso do Sul, onde está 

baseado o FIP Lacan Florestal, é destaque de 

crescimento e apresentou, em 2012, expansão 

de 25% da área plantada. O estado é hoje o 

quarto colocado em área plantada somente de 

eucalipto e o crescimento deve continuar na 

esteira da expansão das fábricas na região. 

 

Chamou a atenção o crescimento de apenas 

2,2% da área total de plantios florestais no 

Brasil em 2012, ao passo que o consumo de 

madeira em tora apresentou expansão de 

7,2%. 
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– Empresa do Ano 

A Fibria, grande parceira da Lacan no FIP Lacan 

Florestal, foi eleita a Empresa do Ano pelo Anuário 

“Valor 1000”, publicado pelo jornal Valor 

Econômico. 

A empresa, que espera reconquistar em breve o grau de 

investimento, conseguiu reduzir de forma expressiva sua 

alavancagem e já se prepara para uma nova onda de 

investimentos. O excelente resultado que a companhia 

vem apresentados é fruto de uma gestão espartana, 

focada na redução de custos, captura de sinergias e 

aumento de produtividade. 

Marcelo Castelli, presidente da 

empresa, na cerimônia de 

premiação do jornal 
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Foi Pauta  

Local Ed. sede do BNDES, Av. República do Chile, 100, Rio de Janeiro/RJ, 20º andar 

Data 14 de agosto de 2013 

Horário 10 às 16 horas 

Programação 

10h00 - 10h20 

ABERTURA 
Pedro Arraes 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República 
  
Fernando Ceschin Rieche 
Gerente da Área de Capital Empreendedor 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

10h20 - 10h40 

Apresentação da Política Brasileira de Florestas 
Plantadas 
Fernando Castanheira Neto 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República 

10h40 - 11h10 
Apresentação sobre Investimentos de Fundos de 
Pensão em nível internacional 
 

11h10 - 14h30 

DESENVOLVIMENTO 
Trabalho de grupos específicos para as discussões 
sobre problemas e oportunidades nos 
investimentos dos fundos de pensão em ativos 
florestais 

14h30 - 15h30 
CONCLUSÕES 
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos 
grupos em plenária 

15h30 - 16h00 
  
ENCAMINHAMENTOS 
  

  

Luiz Augusto Candiota, Gestor junto à 
CVM do FIP LACAN Florestal e Sócio 
Fundador da LACAN Investimentos, 

participou da mesa de debates,  no dia 
14 de agosto de 2013, na sede do 

BNDES, no Rio de Janeiro, de 
importante workshop promovido pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. A pauta  foi 
bastante técnica  e teve como objetivo 

apresentar, discutir e colher 
contribuições sobre as principais 

barreiras  e oportunidades de 
investimentos de fundos de pensão no 
setor de florestas plantadas no Brasil e 

de que maneira o governo federal 
poderia agir para suplantar eventuais 

restrições de investimentos. Participação 
de autoridades do Governo Federal, 

players do setor  e representantes de 
vários fundos de pensão brasileiros. 
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Números do Projeto 

• Primeiro ano de plantio concluído com sucesso. 

 

• Aproximadamente 5.500 hectares já plantados. 

 

• 7,5 milhões de mudas plantadas. 

 

• Utilização de 5 diferente clones para o plantio. 

 

• Décima fazenda em fase de conclusão. 

 

• Cerca de 200 pessoas diretamente envolvidas no plantio, 

monitoramento e manutenção das fazendas. 
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Fazenda São José do Espigão (1.000ha de efetivo plantio) 
Plantio iniciado em ago/12 e concluído em nov/12 

Registros – setembro 2013 

Árvore número 1 do projeto com quase 8 metros de altura 
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Fazenda Iracema II (360ha de efetivo plantio) 
Plantio iniciado em nov/12 e concluído em dez/12 

Registros – setembro 2013 
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Fazenda Talismã do Sul (460ha de efetivo plantio) 
Plantio iniciado em dez/12 e concluído em fev/13 

Registros – setembro 2013 
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Registros – setembro 2013 

Fazenda Talismã do Sul II (350ha de efetivo plantio) 
Plantio iniciado e concluído em fev/13 
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Fazenda Perdizes (1.400ha de efetivo plantio) 
Plantio iniciado em abr/13 e concluído em jun/13 

Registros – setembro 2013 
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Fazenda Rio Branco (650ha de efetivo plantio) 
Plantio iniciado em mar/13 e concluído em jul/13 

Registros – setembro 2013 
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Lacan: Guilherme, conte rapidamente a sua trajetória profissional e como tem sido a sua experiência no 

Grupo Lacan. 

Guilherme Ferreira: No terceiro ano de faculdade, quando cursava engenharia de produção pela Escola de 

Engenharia Mauá, fiz um estágio na área de planejamento e controle de produção em uma metalúrgica e logo 

identifiquei que não era exatamente o que eu procurava para minha vida. Precisava de algo mais dinâmico e 

desafiador. A partir daí, participei de alguns processos seletivos na área de consultoria em gestão empresarial e acabei 

sendo aceito como trainee na FDG – Fundação de Desenvolvimento Gerencial, hoje chamada Falconi Consultores de 

Resultado. Tive então a oportunidade de aprender sobre todas as ferramentas gerenciais para melhoria de resultados 

em empresas, ferramentas que utilizo muito na minha vida profissional.  

Sr. Guilherme Ferreira de Oliveira, Diretor Financeiro do FIP Lacan Florestal 

Depois de um tempo por lá, fui convidado por alguns colegas de trabalho para 

montar uma nova consultoria, também focada em metodologias de gestão para 

resultado, onde fiquei mais alguns anos até a mesma ser vendida para o grupo 

TOTVS. 

Passada essa fase, resolvi buscar novos rumos e acabei sendo aceito pela 

faculdade Babson College, nos Estados Unidos, para o curso de MBA.  

Na volta do MBA, em 2007, acabei conhecendo o Luís Augusto Candiota que me 

fez uma proposta de trabalho para integrar a equipe da Lacan. Aceitei o desafio e, 

em 2011, tornei-me sócio da Lacan e responsável pela área de estruturados. 
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Lacan: Compartilhe conosco como foi o processo de estruturação do FIP Lacan Florestal? 

Guilherme Ferreira: No final de 2009, tínhamos a convicção de que o público institucional brasileiro necessitaria de 

produtos alternativos com boa geração de fluxo de caixa de longo prazo, diferentemente dos produtos que vinham 

sendo ofertados pelo mercado. Ouvimos então falar dos investimentos em florestas comerciais (timber) realizados 

pelos investidores institucionais nos EUA e na Europa, setor que já era bastante desenvolvido e maduro lá fora. 

Sabendo das vantagens competitivas do Brasil em quase todas as áreas ligadas ao agronegócio, resolvemos estudar 

profundamente esta classe de ativos. 

Viajamos aos EUA e à Europa e estivemos com os principais investidores institucionais, como TIAA e o endowment de 

Harvard, para entender melhor quais eram as principais vantagens e desvantagens deste tipo de ativo. Voltamos ao 

Brasil convencidos de que a classe de ativos era realmente adequada e atrativa para o público institucional brasileiro, 

principalmente após o início do movimento de queda dos juros. Adicionalmente, estava clara a não correlação dos 

investimentos florestais com outros ativos, comprovada pela boa rentabilidade auferida mesmo durante a crise de 

2008/9. 

Comprovada a atratividade da tese de investimento, precisávamos de um profissional com comprovada capacidade 

técnica em gestão de florestas para se juntar ao nosso grupo. A Daniela Romero, advogada e sócia da Lacan egressa 

da antiga VCP (Votorantim Celulose e Papel), então nos apresentou o José Maria Mendes, cuja renomadíssima 

trajetória no setor florestal já é conhecida por todos. Ele estava se desligando da Fibria e, após franca conversa, 

empatia imediata de ambas as partes e, mais importante, a nossa explicação sobre o projeto que 

almejávamos colocar de pé, ficou muito entusiasmado e se juntou a nós. 

Sr. Guilherme Ferreira de Oliveira, Diretor Financeiro do FIP Lacan Florestal 
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(...) Guilherme Ferreira: Iniciamos então os estudos de todas as principais regiões do Brasil para escolhermos o 

local adequado para o projeto. Após muita análise, escolhemos ancorar o projeto na região de Três Lagoas - MS, por 

acreditarmos que a região tinha um bom balanceamento de risco e retorno para esta classe de ativo. 

Aproveitando a proximidade do José Maria com a Fibria, levamos a ideia de uma parceria ao Marcelo Castelli, na época 

o diretor responsável pela área florestal e hoje o CEO da empresa, que achou muito interessante. Desenvolvemos ao 

longo de um ano de extensas conversas uma parceria de longo prazo com a Fibria para o plantio de parte das 

florestas para a planta de celulose de Três Lagoas, uma quebra de paradigma na empresa. 

Paralelamente, fizemos toda a parte de estruturação dos documentos do FIP, realizamos a captação de recursos até 

finalmente iniciarmos as atividades do fundo em abril de 2012. 

 

Lacan: Quais são as suas responsabilidades como Diretor Financeiro do Projeto Lacan Florestal? 

Guilherme Ferreira: Eu e a minha equipe somos responsáveis por todas as análises financeiras dos investimentos 

que são realizados pelo FIP. Nessas analises, identificamos os custos de plantio, rentabilidade/TIR, simulações de 

diferentes cenários, sensibilidade do resultado às principais premissas e o acompanhamento do resultado realizado. 

Também somos os responsáveis pela coordenação do desenvolvimento do sistema florestal (software) para o 

acompanhamento das informações gerenciais. 

Sr. Guilherme Ferreira de Oliveira, Diretor Financeiro do FIP Lacan Florestal 
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Lacan: Explique quais são os métodos utilizados para fazer o acompanhamento do projeto. 

Guilherme Ferreira: Após as análises realizadas previamente ao investimento, identificando a rentabilidade do 

mesmo, utilizamos a metodologia PDCA (Plan, Do, Check and Act – Planejar, Fazer, Verificar e Agir) para o 

acompanhamento do resultado realizado, metodologia disseminada pelo Vicente Falconi e muito utilizada por quase 

todas as grandes empresas, inclusive as que possuem grandes ativos florestais. Através dessa metodologia, 

estruturamos uma sistemática de acompanhamento do resultado, sempre comparando o orçamento programado para 

cada tipo de atividade com os custos realizados. Também acompanhamos os indicadores de desempenho da qualidade 

da floresta. Quando são identificados desvios, fazemos uma análise criteriosa para identificar o verdadeiro motivo (a 

raiz) do desvio para, depois, definir um plano de ação para correção e/ou melhoria do resultado. Para melhor auxiliar a 

minha equipe e a equipe técnica florestal, como mencionado acima, implementamos um sistema florestal para garantir 

uma boa quantidade e qualidade de informações gerenciais em “tempo real”, permitindo um acompanhando de perto 

do que está ocorrendo nas fazendas. 

Lacan: Quais são as suas expectativas financeiras em relação ao Projeto? 

Guilherme Ferreira:  As perspectivas do projeto são as melhores possíveis. Estamos cumprindo o cronograma de 

plantio acordado com a Fibria e as nossas florestas estão indicando uma qualidade muito boa. Neste primeiro ano de 

plantio, tivemos a oportunidade de melhorar alguns processos no campo, reduzindo custos sem prejudicar a qualidade 

da floresta, que é o nosso principal objetivo. Também melhoramos a análise técnica do solo de cada fazenda 

previamente ao plantio, como já mencionado pelo Dr. Djalma em outra oportunidade. Isto nos 

permite acertar a quantidade “exata”, nem mais nem menos, de nutrientes para cada tipo de 

solo, economizando custos e melhorando a qualidade da floresta. 

Sr. Guilherme Ferreira de Oliveira, Diretor Financeiro do FIP Lacan Florestal 
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Este documento foi produzido pela Lacan Investimentos e Participações Ltda., responsável pela 
gestão do Fundo,  com fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou 
solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Apesar de todo o cuidado utilizado tanto 
na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Lacan Investimentos não se 
responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco, por decisões de 
investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem, 
inclusive, ser modificadas sem comunicação prévia.  
 
Este material apresenta caráter meramente informativo, não podendo ser reproduzido, encaminhado 
a terceiros ou copiado sem a expressa concordância da Lacan Investimentos e Participações Ltda..  
 
As análises e informações aqui contidas foram elaboradas a partir de fontes fidedignas e de boa-fé. 
As informações deverão ser consideradas confiáveis apenas na data em que este foi publicado.  
 
É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Fundo ao analisar o produto ou aplicar 
recursos. 
 
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, 
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC.  
 
A Lacan Investimentos e Participações Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de 
investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.  



Para mais informações: 
 

André Caram  

andre.caram@grupolacan.com.br 

Guilherme Monteiro 

guilherme.monteiro@grupolacan.com.br 

 

www.grupolacan.com.br 
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