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Informações do Projeto
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� Área plantada: 10.816 ha*

� Mais de 14 milhões de mudas plantadas

� Cerca  de 200 funcionários em campo

� 14 Fazendas

� Primeiro talhão do projeto: árvores com 15m de altura

*(até 31/07/2014)
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Informações do Projeto

4*(até 31/07/2014)

Ano caracterizado por chuvas de forma regular na região do Projeto, mesmo nos meses mais secos, isto é, 
durante o inverno.

556 milímetros de chuva na região de Três Lagoas – MS  já contabilizados no ano até o dia 31 de julho.

FONTE: INMET – Instituto Nacional de Meteorologia
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� Integralização bem sucedida realizada pelos cotistas em 27 de junho de 2014.

� Montante integralizado na ocasião: R$ 16 milhões.

� Recurso será utilizado no plantio e manutenção da Fazenda Formosa, a maior 
propriedade do projeto com 8 mil hectares.

Integralizações
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Em 28 de julho de 2014, realizamos AGO – Assembleia Geral Ordinária do FIP Lacan

Florestal para aprovação das Demonstrações Financeiras (DF´s) auditadas pela KPMG.

Aprovada por maioria a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações

financeiras e contábeis do Fundo referentes ao exercício findo em 28/02/2014. social

findo em 28.02.2014.
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Fazenda São José do Espigão (cerca de 1.000ha de efetivo 
plantio)

Plantio iniciado em ago/12 e concluído em nov/12

Registros – Julho 2014

Estrada que corta a fazenda São José do Espigão. Primeira árvore (esq.) do Projeto Lacan Florestal I.
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Fazenda São José do Espigão (cerca de 1.000ha de efetivo 
plantio)

Plantio iniciado em ago/12 e concluído em nov/12

Registros – Julho 2014

Primeiros talhões do Projeto. Árvores com 15 metros de 
altura.

Vista geral da fazenda.
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Fazenda Millenium (cerca de 3.000 ha já plantados)
Plantio iniciado em jan/14 e concluído em mai/14

Registros – Julho 2014

Trator 3 em 1: capina mecânica na linha, adubação, 
aplicação de herbicida pré-emergente.

Visão geral do plantio.
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Registros – Julho 2014

Fazenda Formosa (propriedade de 8.000 ha –
cerca de 500ha de efetivo plantio)

Plantio iniciado em jun/14 e previsão de conclusão em nov/15

Limpeza de área com rolo-faca. Utilização de drone (avião não-tripulado) para 
mapeamento, controle e monitoramento das áreas 

plantadas.

NOVIDADE
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Registros – Julho 2014

Fazenda Formosa (propriedade de 8.000 ha –
cerca de 500ha de efetivo plantio)

Plantio iniciado em jun/14 e previsão de conclusão em nov/15

Plantio na Fazenda Formosa. Irrigação pós-plantio.
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Rogério Tatulli

1) Fale um pouco a seu respeito, da sua trajetória, da sua experiência e da Entidade que representa.

Rogério Tatulli: “Sou Economista, Casado e Palmeirense. Tenho 32 anos experiência no mercado financeiro, sendo 18

anos deles na Ericsson que foi a empresa que mais me ofereceu oportunidades de crescimento profissional, ocupei

diversos cargos na área financeira. Em junho de 2010, aceitei um novo desafio para trabalhar na Previ-Ericsson.

Estou feliz, motivado e satisfeito com os resultados deste importante trabalho e com forte impacto na vida das

pessoas (participantes).

A Previ-Ericsson foi constituída em Março de 1992, oferecendo Planos de Aposentadoria

(BD e CV) aos empregados da Ericsson. Encerramos o ano de 2013 com uma carteira de

investimento de R$ 918 milhões com uma rentabilidade consolidada de 7,72% a.a., apesar

de ser considerada satisfatória em face das turbulências do mercado, não conseguimos

superar a meta atuarial que foi de 11,18%. Neste ano, considerando as expectativas de

uma disputa eleitoral o mercado continua volátil e com incertezas de curto prazo, afetando

os resultados dos investimentos. De qualquer forma, não abandonamos a expectativa de

recuperação dos mercados no longo prazo. “



Julho 2014
13

Entrevista

Confidencial. D
ivulgação Proibida.

Rogério Tatulli

2) A PREVI ERICSSON foi uma das primeiras

Entidades a aderir aos projetos florestais da

LACAN. Qual a sua percepção e entusiasmo em

relação a esse tipo de Projeto?

Rogério Tatulli: “Sou suspeito para falar do projeto

porque tenho um carinho especial por ele. Por que foi o

primeiro investimento estruturado da Previ-Ericsson

descorrelacionado aos humores do mercado financeiro. E

um projeto ligado a economia real e com forte valorização

no longo prazo. Não posso deixar de registar que

parceiros fortes e profissionais competentes

proporcionam uma tranquilidade adicional para os

investidores do projeto.” Foto 1 – Plantio com 17 meses de idade.
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3) A patrocinadora, a ERICSSON, é uma

empresa sueca mundialmente reconhecida e a

Suécia tem enorme tradição em áreas florestais,

sendo uma das mais importantes reservas do

mundo. Acha que isso pode ter influenciado na

escolha deste tipo de ativo (florestas)?

Rogério Tatulli: “Sem dúvida nenhuma. Trata-se de

uma classe de ativos muito comum no portfolio de

investimentos dos Fundos de Pensão Escandinavos.

Obviamente, foi elaborado um estudo de econômico

pelo corpo técnico da Previ-Ericsson com apoio da

LACAN, sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo. “
Foto 2 – Árvore de nº1 do Projeto, 
plantada em ago/12, ao lado de Luiz 
Augusto Candiota, gestor do Projeto e 
José Maria Mendes, Diretor Executivo 

Florestal do Projeto. 
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Rogério Tatulli

4) Como é o seu contato com toda equipe envolvida

diretamente no Projeto LACAN Florestal?

Rogério Tatulli: “Acho posso dizer sem nenhum constrangimento que

adotados o sistemas de portas abertas, tendo total liberdade para

questionar a equipe de gestão do projeto, sempre fomos bem

atendidos. Não importa se a dúvida é simples ou complexa. Chegamos

até sugerir uma melhoria no site do projeto.”

Foto 3 – Plantio com aproximadamente 
12 meses de idade.
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Rogério Tatulli

5) Quais as expectativas e como o Projeto LACAN Florestal

agregará no portfolio da PREVI ERICSSON?

Rogério Tatulli: “Somos da opinião que investimentos deste tipo

podem agregar positivamente ao portfolio de investimentos da Previ-

Ericsson, principalmente pelo fato de estarem descorrelacionados dos

mercados com maior volatilidade. Trata-se de uma ótima opção de

investimento de longo prazo que com certeza vai superar a meta

atuarial da Previ-Ericsson. Portanto, as expectativas são as melhores

possíveis, principalmente quando da realização da reavaliação dos

ativos florestais, impactando positivamente a cota do fundo (risos).”

Foto 5 – Árvore aproximadamente 20 
meses de idade.
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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

Isadora Tavares

isadora.tavares@grupolacan.com.br

www.grupolacan.com.br/lacan-florestal
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