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Sobre o relatório
(G4-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49)

Este documento é o primeiro Relatório de 
Sustentabilidade da Lacan Florestal, divisão 
de negócios da Lacan Investimentos, que 
atua na compra, plantio e venda de ativos 
florestais. O relatório reúne as principais 
informações sobre o desempenho e as 
práticas de gestão da empresa em relação 
aos aspectos social, ambiental e econômico. 
Elaborado em conformidade com as diretrizes 
G4 da GRI (Global Reporting Iniciative), 
de acordo com a opção Essencial, traz 
informações relativas ao período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2019. A partir 
da emissão deste primeiro relato, sua 
periodicidade será anual.

O relatório é dirigido a investidores, 
parceiros de negócios, clientes, colaboradores, 
fornecedores e acionistas e apresenta os 
principais resultados, iniciativas e visão de 
futuro da Lacan Florestal. O Comitê de Gestão 
é o responsável por aprovar o Relatório 
de Sustentabilidade da Lacan Florestal e 
também por garantir que todos os aspectos 

materiais sejam abordados. O Relatório de 
Sustentabilidade 2019 da Lacan Florestal não 
será submetido à verificação externa.

Perguntas sobre o relatório ou seu 
conteúdo devem ser direcionadas para 
a Área Administrativa Financeira da 
Lacan Florestal, por meio do telefone: 
11 3372-1234 ou pelo e-mail: 
alexandre.bomfim@grupolacan.com.br.

Aspectos materiais  
(G4-19, 20)

Os aspectos materiais identificados pela 
Lacan Florestal, por meio de entrevistas 
com colaboradores e acionistas, análise de 
documentos e da interação com o público 
externo, são os seguintes:

Certificação Florestal – A Lacan Florestal 
visa ter 100% de suas florestas certificadas 
pelo FSC (Forest Stewardship Council), a mais 
importante certificação florestal, reconhecida 
mundialmente e que estabelece padrões 

Foto original do plantio da Lacan Florestal em Três Lagoas, MS
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rigorosos nos âmbitos ambiental, social e 
econômico. Anualmente, a empresa passa 
por auditoria, onde a implementação dos 
padrões é verificada por um organismo 
certificador. A performance da Lacan 
Florestal tem sido motivo de destaque: 
na última auditoria apenas uma não 
conformidade menor foi atribuída à empresa. 
Isso demonstra o alto comprometimento 
com as questões de sustentabilidade, 
um aspecto de suma importância para 
todos os seus stakeholders, pois retrata 
como a empresa trabalha as questões 
ambientais e sociais, principalmente. Ao ser 
considerada um atestado de boas práticas 
socioambientais, a certificação FSC tem 
alta importância para clientes, investidores, 
colaboradores, fornecedores e comunidades 
de convivência da empresa.

A Lacan Florestal é certificada no manejo 
florestal e na cadeia de custódia.

Gestão Ambiental – Trata-se de um 
aspecto material relevante pela própria 
natureza do negócio. O setor florestal está 
diretamente relacionado aos aspectos 
naturais: solo, água e biodiversidade. Em 
função disso, a empresa emprega técnicas 
operacionais de ponta, sempre tendo em 
vista a conservação e manutenção dos 
recursos naturais, considerados os seus 
maiores patrimônios.

Manejo Florestal Sustentável – Um 
documento público, abrangente e estruturado 
detalha as políticas e diretrizes da Lacan 
Florestal no que tange ao seu plano de 
manejo florestal, que segue a visão de 
sustentabilidade da companhia. Ele evidencia 
a todas as partes interessadas os principais 
aspectos considerados nos processos, 
do plantio à colheita, para uma produção 
responsável, que retrata a maximização do 
potencial produtivo de maneira sustentável.

Foco no Cliente – As florestas da Lacan 
Florestal apresentam alta produtividade 
e qualidade, em função das técnicas de 
última geração empregadas no manejo 
florestal, que vão da muda a ser plantada até 
o ponto de colheita das árvores. A Lacan 

Florestal oferece aos seus clientes madeira 
de qualidade, produzida com respeito 
socioambiental.

Qualidade das Operações – A Lacan 
Florestal já nasceu com o propósito de ser 
referência em operações florestais, mais 
especificamente em relação à qualidade 
de suas florestas. Para isso, incorporou 
em seu quadro de gestores, pessoas com 
experiência comprovada no setor florestal. 
O objetivo principal consiste em oferecer 
madeira de qualidade a custo competitivo, o 
que atrai clientes (compradores da madeira 
e investidores) pela perspectiva de usufruir 
de um bom retorno para esta classe de 
investimentos. 

Governança Corporativa e Compliance –
A Lacan Florestal preza por uma gestão 
transparente e legalista em todos os 
aspectos. Alinhada ao primeiro princípio do 
FSC, a empresa se preocupa constantemente 
em atender as legislações pertinentes e 
os acordos internacionais preconizados 
pela certificação. Com isso, demonstra sua 
responsabilidade socioambiental, focada no 
desenvolvimento das regiões onde atua. A 
Lacan Florestal tem como objetivo o retorno 
financeiro a seus investidores, alinhado 
com as questões de ESG (Environmental, 
Social and Governance), que são aspectos 
primordiais e estratégicos para a companhia.

Questões ambientais 
e de sustentabilidade 
compõem os 
principais aspectos 
materiais tratados 
neste relatório
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Mensagem do  
comitê de gestão

EXECUTIVOS 
LACAN
—
Liderança da empresa é 
formada por profissionais 
com larga experiência e  
alto comprometimento

O mundo está passando por 
transformações climáticas e ambientais 
aceleradas às quais precisamos estar 
atentos e nos adaptar. Mudanças que nos 
exigem agilidade, flexibilidade e, acima de 
tudo, resiliência e crença nos valores que 
acreditamos e defendemos para um mundo 
de consumo e produção responsável.

A estratégia de longo prazo da Lacan 
Florestal para lidar com tamanhas 
transformações baseia-se na adoção 
adequada dos princípios ESG, em que são 
considerados os aspectos econômicos, 
ambientais, sociais e de governança. 
Estamos comprometidos em formular 
políticas e adotar práticas que lidem com 
todas estas questões responsavelmente.

Da esquerda para direita: Guilherme Niglio, 
José Maria de A. Mendes Filho, Mauricio 
Penteado, Luiz Augusto de Oliveira 
Candiota, Guilherme Monteiro, Guilherme 
Ferreira de Oliveira e Alexandre Bomfim.
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Sustentabilidade para a Lacan Florestal 
significa gerar um impacto positivo 
nas pessoas e no planeta, equilibrando 
crescimento com impacto social positivo, 
proteção e regeneração ambiental e 
rentabilidade financeira. No mundo florestal 
sempre pensamos no longo prazo para 
sermos capazes de atender as necessidades 
de hoje sem comprometer as necessidades 
do futuro. Para isso, seguimos continuamente 
repensando e inspirando mudanças no 
nosso ambiente de trabalho, no nosso 
estilo de vida e consumo, e trabalhando em 
conjunto com nossos clientes, fornecedores 
e colaboradores para fazer uma diferença 
positiva. Temos compromissos públicos 
de certificação de florestas FSC (Forest 
Stewardship Council) e com princípios de 
investimento responsável PRI (Principles for 
Responsible Investment).

Queremos um negócio de gestão 
florestal que seja sustentável e, para tanto, 
precisamos lidar com os principais desafios 
que identificamos e são relevantes ao nosso 
negócio: mudanças climáticas e consumo 
insustentável. A Lacan Florestal, tendo sido 
pioneira em seu segmento, também quer ter a 
liderança e o engajamento para inspirar ações 
que nos levem a uma economia de baixo 
carbono, participando ativamente dos fóruns 
e políticas nesta direção e colaborando para 
construir parcerias com o setor público 
e entidades sociais para enfrentar as 
mudanças climáticas.

Em 2020, expandiremos nossos negócios 
no estado do Mato Grosso e também para 
outros estados.

No aspecto operacional, prezamos pela 
qualidade de nossos produtos e procuramos 
um manejo florestal que nos traga a maior 
produtividade e rentabilidade, com respeito 
às questões ambientais e sociais. Atualmente 
temos 62 mil hectares de florestas de 
eucalipto plantadas e pretendemos chegar 

ao final de 2024 com 150 mil hectares, 
sendo sempre referência em qualidade e 
sustentabilidade.

Acreditamos que as florestas plantadas 
são uma alternativa dentro do panorama 
global para as questões climáticas e o Brasil 
oferece as melhores vantagens competitivas 
de crescimento nessa área.

Também estudamos entrar no mercado 
de carbono, como forma de rentabilizar 
nosso negócio. Para tanto, fizemos em 
2019 um inventário das nossas emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) e de remoções 
de carbono, chegando a um resultado de 
emissão negativa de cerca de 1,5 milhão de 
toneladas de CO2e.

 A Lacan Florestal aproveitará todas as 
oportunidades para se consolidar no mercado.

Navegaremos para vencer estes desafios 
em linha com nossos valores, distante de um 
modelo baseado na competição a qualquer 
custo do planeta e das pessoas que visam 
somente o lucro. Seremos sempre guiados 
por nossa bússola moral e ética!

Empresa busca 
engajar a sociedade 

e inspirar ações 
voltadas para  

uma economia de 
baixo carbono
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A Lacan Florestal é uma divisão de 
negócios da Lacan Investimentos que atua no 
plantio, compra, venda e gestão de florestas. 
Atualmente conta com 62 mil hectares, sendo 
17 mil hectares de áreas preservadas, que 
equivalem a 17 mil campos de futebol.

A escolha do ramo florestal ocorreu pela 
possibilidade de se obter rentabilidade a partir 
de um negócio em franco crescimento, que 
gera produtos para os mercados nacional e 
internacional, impostos e empregos para a 
população, contribuindo com uma parcela 
importante para a economia brasileira.

Além disso, trata-se de um negócio que, 
paralelamente, contribui para minimizar as 
mudanças climáticas, ao aumentar o estoque 
de carbono por meio de áreas produtivas 
e promover ações de conservação de 
áreas nativas, protegendo-as de vetores de 
degradação como caça e pesca ilegais, roubo 
de madeira, fogo, dentre outros. Dessa maneira, 
a Lacan contribui ainda para a manutenção da 
biodiversidade nas áreas em que atua. Como 
vantagens competitivas somam-se a esses 
fatores as excelentes condições de solo e 
clima para a silvicultura no Brasil e o emprego 
de modernas técnicas de implantação e 
manutenção florestal.

As iniciativas da Lacan Florestal 
estão alinhadas com os princípios ESG 
(Environmental, Social and Corporate 
Governance), que são os critérios de 
investimento sustentável baseados nas 
melhores práticas ambientais, sociais e de 
governança das empresas investidas.

A Lacan Florestal
(G4-3,4,7)

Histórico
Resultado de anos de pesquisa, dedicação e 

persistência da equipe da Lacan Investimentos, 
o projeto teve início em 2009, a partir de uma 
avaliação sobre as alternativas de investimento 
de longo prazo disponíveis aos investidores 
institucionais brasileiros. Acreditando que o 
juro real brasileiro convergiria para um patamar 
mais baixo, como de fato ocorreu, a equipe da 
Lacan viajou para os Estados Unidos, Canadá 
e Europa a fim de compreender melhor como 
os investidores institucionais estrangeiros – 
como fundos de pensão, fundos soberanos 
e fundos patrimoniais (endowments), 
direcionados a investimentos de longo prazo –, 
alocavam seus recursos.

Constatou-se que o portfólio desses 
investidores globais, diferente das carteiras 
de investimentos dos brasileiros, era menos 
concentrado em títulos de dívida e ações 
e possuía uma parcela relevante em ativos 
alternativos, como moedas, commodities, 

Fonte: Instituto Brasileiro de Árvores (IBÁ)

Cronologia do projeto

Benefícios das florestas plantadas

  Estoques naturais de carbono 
contribuem para a redução das 
emissões de gases de efeito estufa.

  Matéria-prima renovável evita o 
desmatamento de matas nativas, 
protegendo a biodiversidade.

  Geram renda e melhoram a qualidade de 
vida das comunidades do entorno.

  Viagens  
de pesquisa

  Mapeamento 
regiões plantio

 Captação

2009
2010 2012 2013

2011 2014

 Início do 
   Fundo I
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private equity, infraestrutura e recursos 
naturais, entre estes, ativos florestais. Foi 
então que se pesquisou mais a fundo essa 
alternativa para os investidores institucionais, 
tendo em vista as vantagens competitivas 
nacionais no tocante ao setor florestal.

Uma equipe foi estruturada, liderada 
por um dos maiores especialistas no setor 
florestal, para dar início a um período intenso 
em pesquisas e viagens domésticas e 
internacionais. Nessa oportunidade, o time 
mapeou várias regiões do país do ponto de 
vista das vantagens e desvantagens para o 
plantio de florestas. Também se promoveu 
uma aproximação com os investidores 
institucionais estrangeiros para adaptar o 
modelo de fundos florestais existentes no 
exterior para o mercado brasileiro, buscando 
os melhores padrões globais.

Definida a tese do investimento florestal 
no Brasil, o passo seguinte consistiu em 

2015 2017
2018

2019 2020

Foto original do plantio da Lacan Florestal em Três Lagoas, MS

buscar um parceiro de renome da indústria 
florestal para respaldar o projeto, assegurando 
um comprador para boa parte da madeira e, 
assim, reduzindo os riscos do projeto. Após 
quase dois anos de negociação,  
a parceria estratégica se consolidou, 
possibilitando a efetiva captação de recursos para 
o fundo FIP Lacan Florestal, no primeiro trimestre 
de 2012. O segundo fundo, o FIP Lacan Florestal 
II, teve início quatro anos depois, concluindo 
o processo de captação em janeiro de 2018. 
Ambos os fundos estão vigentes, pois o projeto 
estipula dois ciclos de plantio de eucalipto em 
cada área. Já em 2019 foi constituído o FIP Lacan 
Florestal III, que teve seu início em 2020 e prevê 
investimentos em eucalipto e, pela primeira vez, a 
Lacan Florestal investirá também em pinus. 

Atualmente, os projetos da Lacan  
Florestal contam com a adesão de 33 fundos 
de pensão, seguradoras e investidores 
globais, além de recursos próprios dos sócios.

 Captação

2016

 Início do 
   Fundo II

 Fundo em captação

 Início do 
   Fundo III
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Presença no Centro-Oeste 
(G4-5,6,8,13)

As operações da Lacan Florestal estão 
concentradas na região Centro-Oeste  
do Brasil, ao leste do Estado do Mato Grosso 
do Sul e no centro-norte do Estado do  
Mato Grosso. 

Sua base florestal localiza-se na região 
que abrange os municípios de Água Clara 
(MS), Brasilândia (MS), Três Lagoas (MS), 
Ribas do Rio Pardo (MS) e, a partir de 2019, 
a operação expandiu-se para Nova Mutum 
(MT), em uma área de aproximadamente 
3.000 hectares. A sede encontra-se em Três 
Lagoas, que ganhou recentemente o título 
de “Capital Mundial da Celulose”, devido ao 
crescimento do setor nos últimos anos, com 
o aumento de florestas de eucalipto plantadas 
na região. A expansão para o Mato Grosso, é 
devida também as excelentes características 
de solo e clima e modais logísticos, tornando 
o Estado uma potencial nova fronteira para 
a silvicultura. Os sócios e parte das áreas 
administrativa e financeira encontram-se no 
escritório central em São Paulo, onde são 
definidas as diretrizes para a operação.

A empresa pode atuar em sua base 
florestal nas modalidades de arrendamento, 
parceria e terra própria. A maior parte das 
áreas de manejo da empresa estão sob regime 
de parceria, representando cerca de 74% do 
total das áreas.

Áreas de atuação 

Área rotação 1
Município

Arrendamento Parceria Total Geral

Água Clara 4.794,33 3.350,34 8.144,67

Bataguassu 645,99 645,99

Brasilândia 11.160,83 11.160,83

Nova Mutum 821,00 821,00

Ribas do Rio Pardo 10.877,31 8.087,63 18.964,94

Santa Rita do Pardo 5.985,21 5.985,21

Selvíria 212,69 212,69

Três Lagoas 1.179,59 15.169,49 16.349,08

Total Geral 17.063,92 45.220,49 62.284,41

Modalidades de operação por município (em hectares)

Água Clara

Brasilândia

Três Lagoas

SÃO PAULO

GROSSO DO SUL
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ÁREAS CULTIVADAS

1 campo de futebol 
possui aproximadamente 1 hectare ( 10.000m²)

Área Lacan

62.000 ha

Aproximadamente 

62 mil campos 
de futebol

Aproximadamente 
17 mil campos 

de futebol

Área de 
Preservação

17.039 ha

Equivale a aproximadamente 

50 
Central Parks

Equivale a aproximadamente 

2x 
Orlando na Flórida

 

Cidade de 
Ribeirão Preto

110 
Parques do Ibirapuera

Foto original do plantio da Lacan Florestal em Três Lagoas, MS

ou ou
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específicas, buscando sempre aliar conforto 
a segurança; transportes de trabalhadores 
de acordo com as mais rígidas regras de 
segurança e prezando pelo conforto (ônibus 
com poltronas largas e ar condicionado). 
O clima favorável de trabalho reflete na 
satisfação das pessoas e, consequentemente, 
na produtividade.

O quadro de colaboradores ainda é 
composto majoritariamente por homens 
(282 pessoas), mas a Lacan Florestal tem 
trabalhado, em conjunto com os prestadores 
de serviços, para que haja maior diversidade 
na contratação de mão de obra. Esse tema 
será tratado com prioridade na estratégia 
de sustentabilidade da empresa. Todos 
os colaboradores, sem exceção, estão 
contratados sob o regime CLT e não há uma 
rotatividade significativa ao longo do ano. 
Respeitando os direitos dos trabalhadores, 
a empresa permite a sindicalização, sem 
interferir nas decisões do grupo. Atualmente, 
25% dos colaboradores estão cobertos por 
acordo de negociação coletiva. (G4-9,10,11)

Em linha com seu compromisso social, 
a empresa se responsabiliza em não 
realizar qualquer forma de exploração de 
trabalho escravo ou infantil, bem como 
quaisquer outras formas de degradação 
das condições humanas de trabalho, tais 
como trabalho forçado, recrutamento ilegal 
e manutenção de trabalhadores em 
condições análogas a trabalho escravo. 
Também zela para que tais diretrizes sejam 
seguidas por seus fornecedores e parceiros 
(empresas terceiras).

Pessoas

A empresa possui 301 colaboradores, 
entre próprios e terceiros, sendo que a 
maioria atua diretamente nas áreas florestais 
no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A Lacan Florestal dá preferência a 
contratações regionais de seus funcionários 
e busca equiparação de benefícios entre 
próprios e terceiros. Também monitora as 
questões trabalhistas, previdenciárias e de 
saúde e segurança dos terceiros contratados 
que exercem as atividades.

A Lacan investe constantemente para 
dar as melhores condições de trabalho para 
seus colaboradores e exige o mesmo de seus 
fornecedores, muitas vezes em ações que 
extrapolam as exigências legais trabalhistas. 
Como exemplos dessa preocupação temos 
a oferta de uma alimentação balanceada, 
monitorada por nutricionista; o controle 
de temperatura das refeições no momento 
do consumo, para garantir a qualidade da 
alimentação; refeitórios no campo protegidos 
de intempéries e equipados com itens de 
higiene pessoal, que favorecem conforto 
e segurança nas refeições; alojamentos 
adaptados de acordo com as normas 

Maioria dos colaboradores 
atua diretamente no 
campo, em condições de 
trabalho em constante 
aprimoramento

Colaboradores em Três Lagoas, MS
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Segurança

Focada em seu público interno e provedor, 
a Lacan Florestal busca a formação contínua 
de seus colaboradores, por meio de:
  treinamento de procedimentos 
relacionados às atividades desenvolvidas;

   treinamento de segurança e legislação, 
com foco no cumprimento integral da 
legislação, na preparação do colaborador 
para executar seu trabalho com segurança 
e na melhor execução das atividades em 
campo. Como exemplos dos treinamentos 
oferecidos nesse escopo estão os de 
primeiros socorros, prevenção e combate 
a incêndios florestais e aplicação de 
defensivos agrícolas;

  desenvolvimento pessoal, composto 
por programas de formação de operadores 
de trator florestal e motorista, visando 
capacitar internamente novos operadores 
ao mesmo tempo em que oferece 
oportunidade de crescimento profissional.

São realizados sistematicamente os 
Diálogos Diários de Segurança e Meio 
Ambiente (DDS) pelas prestadoras de 
serviços baseadas nas avaliações de 
impactos ambientais e de riscos na saúde 
e segurança ocupacional e controles 
operacionais associados, além dos 
treinamentos obrigatórios segundo a NR-31.

Em 2019, os treinamentos oferecidos nas 
diversas frentes somaram 11.400 horas, o que 
equivale a quase 38 horas de capacitação por 
colaborador.

301
25%
11.400 

Colaboradores, entre 
próprios e terceiros

estão cobertos por acordos 
de negociação coletiva

horas de treinamento foram 
oferecidas em 2019 = 38 horas 
por colaborador.
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Colaborador  no plantio de eucalipto 
em Nova Mutum, MT

Colaborador  no 
plantio de eucalipto 

em Nova Mutum, MT
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A Lacan Florestal acredita nos 
investimentos em ativos florestais como 
uma poderosa ferramenta de diversificação 
para investidores institucionais com viés de 
longo prazo. A empresa busca aliar a sólida 
experiência de sua equipe florestal à equipe 
de investimentos, de modo a estruturar e 
gerir fundos florestais com excelente retorno 
ajustado ao risco e forte comprometimento 
com os príncipios ESG. Sua base florestal 
está em forte expansão e a empresa quer 

Estratégia

diversificar agora as espécies plantadas 
e estuda a possibilidade de fazer parte do 
mercado de créditos de carbono. Em todas 
as atividades, busca o mais alto padrão de 
qualidade, produtividade e respeito ao meio 
ambiente e comunidades locais. Mantém um 
sistema de gestão com objetivos e metas 
que visam o desenvolvimento e a melhoria 
contínua da empresa – metas que são 
compartilhadas sempre que possível com as 
partes interessadas.

Colaboradores  no plantio de eucalipto em Nova Mutum, MT
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Sistema de gestão
  Estrutura organizacional – empresa, áreas, 
funções e responsabilidades definidas de 
forma matricial.
  Recursos – funcionários da empresa, 
equipamentos, materiais e insumos 
necessários para a realização das atividades 
no manejo florestal.
  Processos – cabe à empresa a gestão 
dos processos: preparo de solo,  plantio, 
manutenção e condução da segunda rotação, 
processos esses responsáveis pela qualidade 
e produtividade florestal, manutenção de 
estradas e aceiros, preservação das áreas de 
reserva nativa e administrativo.
A colheita e transporte são, normalmente,
de responsabilidade do cliente.
  Documentação – garantem a formalização
e padronização das atividades.

Gestão da qualidade

Qualidade é um dos principais diferenciais 
da gestão da Lacan Florestal. Para tanto, o 
controle de qualidade operacional contempla 
todas as atividades operacionais, da aquisição 
das mudas à manutenção florestal. Nesse 
sentido, destaca-se a operação de preparo 
de solo, na qual a empresa emprega as 
mais modernas técnicas. Promove o cultivo 
mínimo, por meio de operações onde o solo é 
minimamente removido, evitando consequências 
desfavoráveis, principalmente no que diz respeito 
à compactação.

Além disso, a Lacan promove adubações 
periódicas com o intuito de recuperar aspectos 
nutricionais que foram perdidos ao longo de 
anos por uso inapropriado (na maioria das 
vezes, por pastos mal manejados). Em função 
do manejo adequado do solo, a degradação que 
ocorria anteriormente é revertida e melhorada. 
Outro aspecto importante é o controle da 
erosão realizado através dos plantios em 
nível, uma atividade conservacionista que 
protege suas áreas principalmente da erosão 
laminar e, consequentemente, do carreamento 
de sedimentos aos corpos hídricos. Essas 
medidas contribuem também para melhorar a 
produtividade das áreas, resultando em maior 
produção por hectare plantado.

As mudas representam também um ponto 
crucial no processo para garantir a qualidade das 
árvores plantadas. Por isso, a empresa investe 
na aquisição de mudas de viveiros parceiros, 
que seguem rigorosos padrões de qualidade 
e sanidade e adaptadas à região. Todas as 
mudas são avaliadas no campo e apenas as 
que atendem aos padrões da empresa são 
plantadas. Essa é uma das ações que garante 
um baixo índice de mortalidade e replantio e 
consequentemente alta produtividade.

Produtividade média

46 m3 de 
incremento médio anual 
(IMA) por hectare
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mais modernas técnicas. Promove o cultivo 
mínimo, por meio de operações onde o solo é 
minimamente removido, evitando consequências 
desfavoráveis, principalmente no que diz respeito 

consequentemente alta produtividade.

Produtividade média

incremento médio anual
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Contexto de mercado

Os especialistas estimam que, para 
zerar as emissões até 2050, reduzindo o 
aquecimento global, é preciso investir 
cerca de 50 trilhões de dólares em cinco 
áreas tecnológicas estratégicas: energias 
renováveis, veículos elétricos, captura de 
carbono, hidrogênio e biocombustíveis. O 
Brasil já é um dos 34 países com políticas 
para setores específicos da economia, como 
produtos florestais, celulose, biotecnologia e 
biocombustíveis.

Essa é a chamada Bioeconomia, uma 
área que envolve a produção de recursos 
biológicos renováveis e sua conversão 
em alimentos, bioenergia e produtos de 
base biológica, substituindo os produtos 
provenientes de combustíveis fósseis. Essa 
é uma área que vem crescendo em ritmo 
acelerado nos Estados Unidos: em três anos, 
os produtos de base biológica adicionados 
ao PIB daquele país passaram de 369 bilhões 
de dólares para 459 bilhões de dólares, 
segundo o Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, representando um 
incremento de quase 25%. Enquanto isso, na 
União Europeia, a bioeconomia movimenta 
2,3 trilhões de euros e gera 18 milhões de 
empregos, de acordo com estimativa da 
Comissão Europeia. Sua contribuição para o 
PIB regional é de 620 bilhões de euros, ou 4%.

O avanço da bioeconomia coloca, 
principalmente, as indústrias de papel, 
celulose, energia, serraria, dentre outras 
do ramo florestal, em um novo patamar 
de importância. As florestas plantadas 
de eucaliptos e pinus têm potencial de 
servir a uma série de propósitos, entre eles 
fornecer combustíveis e matérias-primas que 
substituem produtos fósseis.

Bioeconomia 
movimenta 459 bilhões 

de dólares nos Estados 
Unidos, 2,3 trilhões de  

euros na Europa e  
286 bilhões de  

dólares no Brasil

No Brasil, o Grupo de Estudos em 
Bioeconomia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro estima que a bioeconomia 
movimente 286 bilhões de dólares, ou 
cerca de 14% do PIB, podendo representar 
ainda mais (326 bilhões de dólares) se 
considerados os produtos exportados e 
processados no exterior. Nesse sentido, 
o plantio e o uso de madeira no país são 
atividades que podem, além de incentivar 
o desenvolvimento sustentável e a 
excelência operacional, ser referência em 
sustentabilidade, produtividade e inovação.

O setor de florestas plantadas para fins 
industriais impulsiona a economia nacional 
com um Produto Interno Bruto (PIB) setorial 
de 86,6 bilhões de reais, representando 1,3% 
do PIB brasileiro e 6,9% do PIB industrial. O 
Instituto Brasileiro de Florestas (IBÁ) estima 
que os 513 mil empregos diretos (dados 
de 2018), gerem 3,8 milhões de postos de 
trabalhos no total, entre diretos, indiretos e 
resultantes do efeito renda da atividade de 
base florestal.
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Sustentabilidade

Sustentabilidade para a Lacan Florestal 
significa gerar um impacto positivo 
nas pessoas e no planeta, equilibrando 
crescimento com impacto social positivo, 
proteção e regeneração ambiental e 
rentabilidade financeira. Trata-se de pensar 
no longo prazo para ser capaz de atender as 
necessidades de hoje sem comprometer as 
necessidades do futuro.

Desejando que o negócio de gestão 
florestal seja sustentável, é preciso lidar com 
os principais desafios que se apresentam 
e são relevantes ao negócio: mudanças 
climáticas e consumo insustentável. A 
Lacan Florestal, uma das pioneiras em 
investimentos em florestas no Brasil, quer 
inspirar outras companhias no caminho 
de uma sociedade de baixo carbono, 
participando ativamente dos fóruns e políticas 
nessa direção, assim como colaborando e 
construindo parcerias com o setor público, 
fornecedores e entidades sociais.

Desde os primórdios, todos os estudos 
foram feitos para que bons resultados 
financeiros e de qualidade de seus produtos 
(inicialmente, a madeira de eucalipto) fossem 
alcançados, sem deixar de lado as questões 
ambientais e sociais intrínsecas ao negócio. 

Isso significa que a sustentabilidade sempre 
fez parte do DNA da Lacan Florestal.

Foram anos de pesquisa, com várias 
visitas a diversas regiões do país, para que 
fossem encontrados os melhores locais 
para se implantar os projetos florestais. 
Profissionais com larga experiência no 
setor florestal foram contratados para dar 
ainda maior segurança aos investidores e 
clientes. Uma das premissas do planejamento 
inicial foi de que as áreas a serem plantadas 
deveriam ser antropizadas e nenhum 
desmatamento seria feito para dar lugar a 
suas florestas produtivas.

Certos de que a sustentabilidade deva 
ser o pilar fundamental da estratégia de 
negócio da Lacan, esse ano deu-se início à 
construção da Estratégia de Sustentabilidade, 
que tem como principal objetivo consolidar 
todas as suas práticas sociais e ambientais 
em um único guarda-chuva estratégico, cujo 
propósito possa ser compartilhado com 
stakeholders e sociedade. Essa estratégia 
vai nortear a companhia para que suas 
ações sejam efetivas e resultem em ganhos 
para todas as partes, por meio de iniciativas 
conjuntas com a sociedade para promover o 
desenvolvimento regional.

Setor de florestas 
plantadas representa 
quase 7% do PIB 
industrial brasileiro

Foto original do plantio da Lacan Florestal 
em Três Lagoas, MS
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Compromissos  
da Lacan Florestal

Além de manter uma Política de 
Sustentabilidade e de ter um Manual de 
Conduta e Compliance, a Lacan Florestal 
mantém o compromisso de adesão aos 
princípios e critérios do FSC, assim como 
é signatária do PRI. Assume, dessa forma, 
pactos públicos de melhores práticas éticas e 
de sustentabilidade nos negócios, com vistas 
a ser referência em florestas plantadas no 
Brasil. (G4-15)

Certificação FSC (Forest Stewardship 
Council)

As certificações promovem a melhoria 
contínua dos processos produtivos e 
a eficiência nas atividades florestais e 
industriais, ao mesmo tempo em que 
reduzem potenciais impactos e maximizam 
os benefícios ambientais e sociais. Por isso, 
todas as operações da Lacan Florestal visam 
a certificação FSC, atestando o bom manejo 
de suas florestas. Sua missão é difundir e 
facilitar o bom manejo das florestas conforme 
Princípios e Critérios que conciliam as 

salvaguardas ecológicas com os benefícios 
sociais e a viabilidade econômica.

A obtenção da certificação se dá por 
meio de auditorias independentes e externas, 
realizadas por órgãos certificadores, que 
avaliam desde as práticas de produção de 
muda, o plantio e a colheita, até a indústria, 
passando por avaliações relacionadas 
aos impactos ao meio ambiente e às 
comunidades do entorno, segurança e saúde 
dos trabalhadores e a conformidade com a 
legislação municipal, estadual e federal.

PRI (Principles for Responsible 
Investment)

Signatária do PRI desde 2013, a Lacan 
Florestal busca por meio desses princípios 
entender as implicações de questões 
ambientais, sociais e de governança no 
processo de decisão dos investimentos. O 
PRI visa o interesse de longo prazo de seus 
signatários, dos mercados financeiros e 
economias nas quais ele opera, assim como 
do meio ambiente e da sociedade.

Lacan Florestal assume 
pactos públicos de 

melhores práticas éticas 
e de sustentabilidade 

nos negócios

Foto original do plantio da Lacan Florestal em Três Lagoas, MS



21

R
elatório

 de S
ustentabilidade • L

acan
 F

lorestal

Visão de futuro

A empresa acredita que o setor florestal será impulsionado pela 
mudança de comportamento de consumo, pelos efeitos das mudanças 
climáticas, pelo aumento de renda e crescimento populacional. E que 
o Brasil continuará sendo o mais competitivo produtor de florestas no 
mundo, por suas vantagens em termos de terra, clima e produtividade.

Nesse cenário, uma empresa que já nasceu focada nos conceitos de 
sustentabilidade, tem as melhores oportunidades de crescimento
e consolidação no mercado, além de se tornar referência pela adoção

das melhores práticas. Ao concluir seu terceiro fundo de investimentos 
em florestas, a Lacan Florestal ultrapassará a marca de 100 mil 

hectares plantados, o que representará também um salto
em sua produção de base florestal. Esse aumento de área 

plantada significa também expansão territorial (em 2019 
iniciou um projeto em Mato Grosso) e com uma possível 

diversificação em espécies plantadas.
Para os próximos anos, além de formalizar suas 

políticas de sustentabilidade, a companhia estuda 
entrar no mercado de créditos de carbono, 

confirmando seu compromisso com a redução 
da emissão de gases de efeito estufa e 

rentabilizando os investimentos. Planeja 
também, estreitar o relacionamento 

com as partes interessadas, de forma 
estruturada e com direcionamento 

estratégico, em linha com as 
demandas da sociedade.

boas práticas 

Ser referência em 

Metas:
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de sustentabilidade

Salto para 

150 mil hectares 
de florestas plantadas

Áreas florestais em Três Lagoas, MS
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Governança
A Lacan Florestal preza por uma gestão 

transparente e legalista em todos os aspectos. 
A empresa se preocupa constantemente 
em atender as legislações pertinentes e os 
acordos internacionais. A certificação FSC 
é uma das diretrizes que contribuiu para 
que a Lacan Florestal baseie suas boas 
práticas, demonstrando sua responsabilidade 
socioambiental, focada no desenvolvimento 
das regiões onde atua.

A Lacan Florestal tem como 
objetivo o retorno financeiro a seus 
investidores, alinhada às questões de ESG 
(Environmental, Social and Governance), 
trazendo rentabilidade aos negócios com 
sustentabilidade. Os profissionais da Lacan 
possuem amplo conhecimento nas áreas em 
que atuam, mesmo assim a alta gestão da 
companhia está ciente da importância de se 
manter em constante atualização, por meio da 
participação em eventos, cursos, palestras, 
visitas técnicas ao campo, entre outras 
iniciativas. (G4-43)

Antes de iniciar a captação de recursos 
para seus fundos florestais, a empresa 
promoveu uma aproximação com os 
investidores institucionais estrangeiros para 
entender o modelo de sucesso existente no 
exterior e adaptá-lo ao mercado brasileiro, 
garantindo uma governança que reflete os 
melhores padrões globais.

Por uma questão estratégica e de porte 
da companhia, o faturamento anual da Lacan 
Florestal não é divulgado. O capital utilizado 
nos investimentos é composto conforme 
gráfico apresentado a seguir:

Sócios 1%

Composição dos investimentos  
dos fundos da Lacan Florestal

Estrangeiros 10%
Pessoas Físicas 
(Investidores 
Private) 7%

Fundos de 
Pensão 75%Seguradoras 1%

Family Offices 6%

Estrutura de  Governança 
(G4-34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47)

A Lacan Florestal é a divisão da 
Lacan Investimentos que gere fundos de 
investimentos em ativos florestais. Por sua 
vez, estes fundos de investimentos são 
os acionistas das empresas detentoras 
dos ativos florestais. A  governança da 
Lacan Florestal é composta por um comitê 
de gestão, seis conselheiros, sendo dois 
independentes, e uma diretoria, sendo todos 
membros de administração e/ou acionistas 
das empresas envolvidas.

Comitê de Gestão – é responsável pelo 
desenvolvimento, aprovação do Propósito, 
Missão, Visão e Valores da Lacan Florestal, 
bem como pela definição de estratégias, 
diretrizes de remuneração, orçamentos e 
investimentos florestais, criação de políticas 
e metas relacionadas a impactos econômicos, 
sociais e ambientais. Também cabe ao 
órgão gerir os possíveis impactos, riscos e 
oportunidades relacionadas ao ESG. Quando 
necessário e dependendo do assunto, o 
Comitê de Gestão contrata especialistas para 
compor o grupo. Stakeholders prioritários 
podem ser envolvidos em reuniões deste 
comitê, quando requisitados. Composto 
por quatro sócios da Lacan Investimentos, 
reúnem-se periodicamente, mas sem 
frequência definida.

Conselheiros -  Ao todo são seis 
conselheiros, sendo dois independentes e 
quatro sócios da Lacan Investimentos, que 
se reúnem periodicamente para entender os 
cenários e tendências do setor, contribuir 
na elaboração de estratégias e políticas e 
aconselhar os membros da diretoria.

Diretoria -  Composta por quatro 
diretores escolhidos pelos conselheiros, 
reúne-se periodicamente para deliberar 
sobre o desempenho dos negócios e para 
traçar planos de ação de acordo com a 
estratégia definida pelo Comitê de Gestão 
e Conselheiros, bem como para garantir a 
correta aplicação das diretrizes da operação. 
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Dois dos diretores são responsáveis 
diretamente pelas questões relacionadas à 
sustentabilidade.

Comportamento ético 
(G4-41, 57, 58)

Ética e transparência é um dos princípios 
que regem a Lacan Florestal. A empresa 
possui um Código de Ética assinado por 
todos os colaboradores, que traz as diretrizes 
da companhia para atuar segundo as 
melhores práticas de mercado e conta com o 
exemplo dos gestores para disseminar essas 
práticas entre os colaboradores.

Para relatar comportamentos que estão 
em desacordo com os padrões éticos da 
companhia ou para tirar dúvidas sobre 
conduta, a Lacan Florestal disponibiliza o 
e-mail compliance@grupolacan.com.br. 
Os colaboradores e terceiros podem 
também relatar qualquer não conformidade 
diretamente ao seu gestor imediato, que tem 
o compromisso de entrar em contato com o 
departamento de Compliance.

A empresa possui uma Política de 
Prevenção de Corrupção, baseada nos 
requisitos da Lei Brasileira Anticorrupção 
e cujas diretrizes norteiam os padrões que 
devem ser adotados em relação à integridade, 
legalidade e transparência. Embora não atue 
em organizações do setor público, cuida de 
manter uma relação transparente e isenta com 
os agentes públicos quando estes são interface 
nos negócios ou atividades da companhia.

A política anticorrupção é direcionada a 
todos os colaboradores da Lacan Florestal 
(próprios e terceiros) e se estende a fornecedores, 
subcontratados, consultores e prestadores de 
serviços, que podem utilizar o canal de ética 
(compliance@grupolacan.com.br) para relatar 
dúvidas, denúncias e sugestões em relação 
aos temas tratados nessa política. Todas as 
informações recebidas por meio desse canal, 
sejam elas denúncias ou sugestões, são 
tratadas nas reuniões periódicas do Comitê 
de Gestão.

Engajamento de stakeholders 
(G4-16, 24, 25, 26, 27)

Investidores, Acionistas, Mercado 
Financeiro, Colaboradores, Fornecedores, 
Clientes, Comunidades no entorno das 
operações, Governo, Órgãos Reguladores, 
Imprensa, ONGs, Associações e Entidades 
e Sindicatos são os públicos definidos 
como prioritários para a Lacan Florestal. A 
decisão sobre os públicos de maior interesse 
e engajamento têm como base o grau de 
interdependência com a empresa. Todos são 
essenciais para a condução do negócio, para a 
sua sustentabilidade e para o desenvolvimento 
das áreas onde a empresa está inserida.

A empresa emprega ferramentas de 
relacionamento comumente usadas no 
setor florestal, como visitas às comunidades 
e linhas telefônicas exclusivas, que são 
amplamente divulgadas nas comunidades, 
para que a empresa seja contatada em caso 
de ocorrências, mas também para receber 
informações e sugestões.

A Lacan Florestal disponibiliza relatórios 
trimestrais aos investidores e tem um 
programa de visitas estruturado que 
atende as necessidades dos seus públicos 
de interesse. As visitas podem ter foco 
institucional, técnico ou comercial e são uma 
das principais formas de relacionamento 
com os públicos prioritários. Além disso, 
seu time de gestores promove palestras e 
participa ativamente de fóruns e comitês 
setoriais.

É associada ao Instituto Brasileiro de 
Árvores (IBÁ), onde possui membros em 
diferentes comitês, à Associação Sul-Mato-
Grossense de Produtores e Consumidores de 
Florestas Plantadas.

Cientes da necessidade de aprimorar 
suas ferramentas de relacionamento com 
os públicos prioritários, a empresa prevê a 
elaboração, em 2020, da sua Estratégia de 
Sustentabilidade para convergir demandas 
da sociedade com os pilares estratégicos do 
negócio.
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As árvores plantadas são uma matéria-prima 
renovável, reciclável e contribuem positivamente 
para o meio ambiente e a vida humana. O Brasil 
possui 7,83 milhões de hectares plantados 
de eucalipto, pinus e demais espécies para 
a produção de painéis de madeira, pisos 
laminados, celulose, papel, produção energética 
e biomassa. Esse plantio é responsável por 91% 
de toda a madeira produzida para fins industriais 
no País. Os outros 9% vêm de florestas naturais 
legalmente manejadas.

Os plantios de árvores desempenham 
também importante papel ao evitar o 
desmatamento de hábitats naturais, protegendo a 
biodiversidade; preservam o solo e as nascentes 
de rios; recuperam áreas degradadas; são 
fontes de energia renovável e contribuem para a 
redução das emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), por serem estoques naturais de carbono. 
Estima-se que os hectares plantados no Brasil 
atualmente sejam capazes de absorver 1,7 bilhão 
de toneladas desses gases (CO2e) da atmosfera.

Meio ambiente

Árvores Plantadas e Gestão Ambiental
São áreas reflorestadas por meio de plantio 
de mudas, cultivadas de acordo com um 
plano de manejo sustentável, que garante a 
sustentabilidade e as boas práticas do setor. 
Seu cultivo ocorre prioritariamente em áreas 
antropizadas, principalmente pastos degradados, 
reduzindo assim os impactos ambientais
e promovendo o desenvolvimento econômico
e social das comunidades do entorno das 
fazendas e das fábricas.

 naturais, protegendo a 
biodiversidade; preservam o solo e as nascentes 

fontes de energia renovável e contribuem para a 
redução das emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), por serem estoques naturais de carbono. 

atualmente sejam capazes de absorver 1,7 bilhão 
e) da atmosfera.

Gestão ambiental

A manutenção dos recursos naturais 
existentes e a contribuição para a melhoria 
das condições ambientais das áreas em 
manejo florestal são objetivos estratégicos da 
empresa. Desta forma, o sistema de gestão 
ambiental visualiza ações de conservação das 
áreas naturais identificadas.

24
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Princípios da gestão ambiental
A gestão ambiental da Lacan Florestal está 
estruturada em princípios que garantem a 
viabilidade socioambiental de suas atividades 
e levam ao manejo adequado das áreas. Fazem 
parte dessa estrutura:
  Licenciamento ambiental: garante que todas 
as atividades que necessitem de licenciamento 
terão seus pedidos aprovados junto aos órgãos 
competentes.
  Avaliação de impactos ambientais: prevê que 
todas as atividades serão avaliadas quanto aos 
impactos que podem causar e que as medidas 
de prevenção e mitigação serão identificadas e 
incorporadas aos procedimentos operacionais.
  Monitoramento ambiental: identifica todos os 
componentes ambientais sensíveis à execução 
das atividades operacionais e os monitora, 
quando necessário. As principais salvaguardas 
ambientais consistem em recuperação de áreas 
degradadas, controle de espécies invasoras, 
manutenção de corredores ecológicos, 
barramentos, monitoramento da fauna, da flora e 
de recursos hídricos da região.

Nesse sentido, a gestão ambiental é 
tão importante quanto a operacional, pois 
garante que as operações sigam as normas 
e recomendações ambientais contidas em 
procedimentos e que as ações estruturadas 
estejam em acordo com a legislação ambiental 
e possam contribuir para a sustentabilidade do 
negócio a longo prazo.

O uso do solo nas propriedades sob a 
gestão da Lacan Florestal engloba áreas 
produtivas, onde estão localizados os 
plantios, áreas de conservação, que incluem 
as áreas de preservação permanente, reserva 
legal e demais áreas com vegetação nativa, 
além das chamadas “outras áreas”, que são 
utilizadas para infraestrutura, estradas e 
aceiros. A empresa mantém aproximadamente 
23% de suas áreas voltadas à conservação, 

demonstrando assim seu compromisso com 
o cumprimento da legislação ambiental e a 
conservação de áreas naturais.

Nas áreas produtivas, promove uma série 
de melhorias ambientais, que vão desde 
a recuperação do solo exposto por mau 
uso anterior, até a proteção de suas áreas 
nativas contra fogo, caça, roubo de madeira, 
dentre outras ações de conservação da 
biodiversidade.

Antes da implantação de qualquer projeto, 
os aspectos que representam riscos ao 
meio ambiente, aos colaboradores, clientes 
e comunidades são sempre avaliados. 
A empresa tem como princípio plantar 
somente em regiões cujos impactos não 
prejudiquem o meio ambiente, promovendo o 
desenvolvimento sustentável. (G4-14)
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Foto original do plantio da Lacan Florestal em Três Lagoas, MS
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Emissões 
(G4-EN15,16,17)

Em parceria com os prestadores de 
serviços, a Lacan Florestal verifica qualquer 
alteração referente à contaminação ou 
comprometimento da qualidade do ar por 
efeito de suas atividades de manejo florestal. 
Em especial, realiza avaliação e monitoramento 
de fumaça preta de frota de equipamentos 
movidos a diesel. Em se constatando um 
desvio no monitoramento, o veículo é 
encaminhado para manutenção corretiva.

Para conhecer melhor seu impacto 
ambiental, a empresa realizou seu inventário 
de emissões e remoções de gases de efeito 
estuda (GEE), ano base 2019. Neste relatório 
foram incluídos os seguintes escopos: 
Escopo 1: Nome dado pelo GHG Protocol 
para definir as emissões diretas de GEE, ou 
seja, que estão sob o controle da empresa 
inventariante. Neste relatório, incluímos no 
Escopo 1 as remoções de GEE da empresa, 
como preconizado pela ISO 14.064-I. 
Escopo 2: Emissões indiretas de GEE do 
consumo de energia elétrica da rede 
Escopo 3: Outras emissões indiretas de 
GEE, ou seja, fora do controle da empresa 
inventariante. Ex.: viagens aéreas, tratamento 
de resíduos gerados pela operação, 
deslocamento de funcionários, entre outras.

As emissões totais da Lacan foram de 
8.867,82 tCO2e, sendo que as emissões 
do escopo direto da empresa (Escopo 1) 
totalizaram 6.610,24 tCO2e; as emissões 
indiretas do Escopo 2 foram de 4,36 tCO2e; 
e as emissões indiretas do Escopo 3 foram 
de 2.253,22 tCO2e. Os estoques de carbono 

Restauração florestal

As fazendas onde a empresa atua estão 
localizadas em áreas degradadas e fortemente 
antropizadas. Tratam-se em sua maioria de 
antigos pastos mal manejados. Nessas áreas 
são encontrados diversos passivos ambientais, 
principalmente em Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). 
Após identificação, georreferenciamento 
e mapeamento dessas áreas, foi criado um 
plano de ação para recuperação ambiental. 
Entre as iniciativas adotadas na atividade de 
restauração está a condução da regeneração 
natural, indicada pelos especialistas por ter 
custo reduzido e garantir a restauração com 
patrimônio genético regional, principalmente 
em áreas do bioma cerrado. Caso seja 
necessário, outras formas de restauração são 
adotadas para que haja uma boa efetividade na 
recuperação da área.

Essa importante atividade de restauração 
tem sido realizada com o envolvimento das 
comunidades locais, promovendo assim 
uma ação conjunta, que contribui para a 
geração de renda local e educação ambiental, 
principalmente relacionada à importância da 
conservação das APPs e RLs. Um exemplo 
disso é o projeto de plantio de mudas 
florestais em área degradada na Fazenda 
Naka. São mudas de vegetação do cerrado, 
adquiridas no viveiro Jairo Cesário Magalhães, 
da Associação dos Agricultores Familiares do 
Assentamento 20 de Março, em Três Lagoas. 
Todas as operações são realizadas com 
mão de obra local, gerando oportunidade de 
trabalho, educação ambiental e conhecimento 
de uma nova operação. 

CO2
O2

Dióxido de 
Carbono

Água Luz Oxigênio Biomassa

Um dos serviços ecossistêmicos promovidos 
pelas árvores é a renovação de carbono 
da atmosfera, conhecido também como 

"sequestro de carbono". Ele permite que 
haja redução da concentração do GEE, um 
dos principais causadores das mudanças 
climáticas. A remoção de carbono ocorre 

durante o processo de fotossíntese, em que as 
plantas produzem energia necessária para seu 

desenvolvimento. Nele, as árvores absorvem 
moléculas de dióxido de carbono (CO2) e 

água (H2O) que, em presença de luz, resulta 

na produção de glicose (C6H12O6) e água (H2O), liberando oxigênio 
(O2) para atmosfera. A glicose passa por diversas reações químicas 

internamente, resultando na produção de biomassa. Aproximadamente 
47% da biomassa de uma árvore é constituída de carbono.
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florestal da Lacan equivalem à emissão gerada 
por cerca de 260 mil vôos (ida e volta) do trecho 
Rio - São Paulo.

As principais fontes de GEE da empresa 
são a fertilização (nitrogenada e calagem) e 
as emissões de fontes móveis relacionadas 
às atividades de silvicultura e colheita. Tais 
emissões são inerentes da atividade florestal 
e quanto maiores forem os ganhos de 
desempenho das atividades, maiores serão as 
reduções destas emissões na Lacan, apesar de 
pouco significativas em relação ao todo.

Há outras possíveis fontes de emissões, 
principalmente indiretas do Escopo 3, que 
podem futuramente ser incorporadas, ao 
monitoramento da empresa, como a estimativa 
de resíduos enviados para tratamento; colheita 
florestal e emissões de transportes (tanto de 
insumos como da madeira).

Entre 2018 e 2019, a base florestal da 

empresa contribuiu com remoções de carbono 
da atmosfera na ordem de 1.487.416,14 tCO2e. 
Assim, o balanço total de carbono foi negativo 
em 1.478.548,32 tCO2e, ou seja, a companhia 
removeu o referido valor da atmosfera 
após descontar as emissões de todos os 
escopos. Nesse período, a área inventariada 
praticamente dobrou, porém a remoção de 
carbono não acompanhou esse aumento, 
devido ao ritmo de crescimento das florestas 
plantadas. Isso significa que, à medida 
que a base florestas se expandir, haverá 
mais remoção de carbono da atmosfera, 
evidenciando seu benefício climático estrutural 
e contribuição para minimizar os impactos das 
mudanças climáticas no planeta.

Total de outras emissões indiretas (escopo 3)

Lacan Florestal  
removeu quase  

1,5 milhão de tCO2e da 
atmosfera entre 2018 e 2019

Total de emissões por escopo  
(G4-EN15,16,17)

Total de emissões por gás de GEE (G4-EN21)

Empresa

Total Escopo 1 (tCO2e)
Total 

Escopo 2 
(tCO2e)

Total 
Escopo 3 
(tCO2e)

Total Geral 
(tCO2e)Emissões

Remoções ou 
emissões da Base 

Florestal

Lacan Florestal 6.610,24 -1.487.416,14 4,36 2.253,22 -1.478.548,32

Valores em kg por GEE

GEE Ecopo 1 Ecopo 2 Ecopo 3 Total Geral

CO2 3.245.601,13 4.364,87 2.215.837,64 5.465.803,64

CH4 186,12 186,12

N2O 7.403,48 109,82 7.513,29

Fugitivas 640,00 640,00

HCFC22 (R-22) 640,00 640,00

Empresa

Total Escopo 3 (tCO2e)

Total Geral (tCO2e)Combustão 
Estacionária

Bens e Serviços 
Comprados

Deslocamento 
de Funcionários

Lacan Florestal 0,07 204,60 5,23 209,89
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Biodiversidade

A Lacan Florestal possui 23% de suas 
áreas destinadas à preservação, perfazendo 
17.039 hectares, o que seria suficiente para 
preencher 110 vezes o Parque do Ibirapuera, o 
parque mais visitado da América Latina. Sua 
totalidade é certificada pelo FSC. Essa área 
cumpre um papel de suma importância na 
preservação da fauna e flora local, pois além 
de seus aspectos intrínsecos, são promovidas 
ações de segurança contra incêndios, caça e 
pesca de forma constante. No Brasil, segundo 
o Ibá, o setor mantém 5,6 milhões de hectares 
de áreas conservadas, contribuindo para a 
preservação das florestas nacionais.

As áreas onde a empresa realiza seu 
manejo florestal estão situadas principalmente 
no bioma cerrado, considerado um hot spot, 
isto é, extremamente importante em termos 
de biodiversidade, porém ameaçado por 
questões antrópicas, o que torna as ações 
de conservação ainda mais importantes. 

Segundo a plataforma Global Forest Watch, 
ferramenta online que fornece dados para 
o monitoramento de florestas, as unidades 
produtivas da Lacan Florestal não estão 
localizadas em áreas IFL (Intact Forest 
Landscapes), sendo que a área de IFL mais 
próxima está localizada a 209 quilômetros. 
Também nas áreas de influência do 
empreendimento, não existem locais que 
sejam confrontantes com unidades de 
conservação estabelecidas.

Como estudos realizados em outras áreas 
na mesma região indicaram a presença de 
várias espécies ameaçadas de extinção, 
a Lacan Florestal contratou levantamento 
secundário para identificar as espécies 
raras (18 encontradas), endêmicas (11) e 
ameaçadas de extinção (27) na área de suas 
operações e planeja empreender esforços 
para proteger, conservar e monitorar a 
biodiversidade local.

28
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Biodiversidade nas áreas de manejo da Lacan florestal

Espécies ameaçadas de extinção

 Aroeira-verdadeira  Arara-azul-pequeno

 Papa-moscas-do-campo  Onça-parda

 Ema  Onça-pintada

 Caboclinho-de-papo-branco  Gato-do-mato-pequeno

 Arara-azul-grande  Tamanduá-bandeira

 Galito  Cervo-do-pantanal

 Rolinha-do-planalto  Tatu-canastra

 Tico-tico-de-máscara-negra  Lobo-guará

 Andarilho  Gato-maracajá

 Codorna-mineira  Ariranha

 Caboclinho-de-chapéu-cinzento  Cachorro-vinagre

 Caboclinho-do-sertão  Rato-de-espinho

 Papa-moscas-canela

Espécies endêmicas

 Casimirella lanata

 Chorozinho-de-bico-comprido

 Fura-barreira

 Soldadinho

 Gralha-do-campo

 Bico-de-pimenta

 Papagaio-galego

 Bandoleta

 Cigarra-do-campo

 Pula-pula-de-sobrancelha

 Codorna-mineira

Espécies raras

 Urubu-rei  Gato-palheiro (Leopardus colocolo)

 Gavião-de-penacho  Marmosa murina

 Tatu-canastra (Priodontes maximus)  Thylamis macrurus

 Veado-campeiro  Bugio

 Caititu  Paca

 Queixada  Proechimys roberti

 Furão-pequeno  Tatu-de-rabo-mole-comum

 Jaguatirica (Leopardus pardalis)  Tamanduá-mirim

 Quati-de-cauda-anelada  Tatu-bola

Biodiversidade nas áreas de manejo da Lacan florestal

Espécies endêmicas

 Casimirella lanata

 Chorozinho-de-bico-comprido

 Fura-barreira

 Soldadinho

 Gralha-do-campo

 Bico-de-pimenta

 Papagaio-galego

 Bandoleta

 Cigarra-do-campo

 Pula-pula-de-sobrancelha

 Codorna-mineira

Espécies ameaçadas de extinção

 Aroeira-verdadeira

 Papa-moscas-do-campo

 Ema 

 Caboclinho-de-papo-branco

 Arara-azul-grande

 Galito

 Rolinha-do-planalto

 Tico-tico-de-máscara-negra

 Andarilho 

 Codorna-mineira

 Caboclinho-de-chapéu-cinzento

 Caboclinho-do-sertão

 Papa-moscas-canela

Furão-pequeno

Jaguatirica (Leopardus pardalis)

Quati-de-cauda-anelada
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Em linha com sua política de desenvolvimento 
sustentável nas regiões onde atua, a 
Lacan Florestal quer estabelecer metas de 
impulsionamento social local, preservando o 
patrimônio cultural para as gerações futuras, 
buscando o respeito à diversidade e promovendo 
a redução das desigualdades sociais.

Para definir a melhor estratégia de gestão 
social, o primeiro passo da empresa foi 
conhecer mais profundamente os envolvidos 
no manejo florestal. A partir das informações 
coletadas, a Lacan Florestal pretende definir os 
pilares de atuação e desenvolver um plano de 
ação para atuar no entorno de suas operações, 

Programa Integração Madeira  
e Alimento – PIMA

Busca o desenvolvimento rural do distrito 
de Garcias, a 70 quilômetro de Três Lagoas, 
por meio do fortalecimento das associações 
comunitárias em gestão, produção e 
comercialização de produtos agrícolas, 
como milho, feijão, mandioca, batata doce, 
maracujá, maxixe, melancia e abóbora. Além 
de servir como agricultura de subsistência 
para as oito famílias que participam do 
projeto desde 2017, o excedente da produção 
é vendido em feiras e restaurantes de Três 
Lagoas e região.

Sociedade

minimizando os potenciais impactos e riscos 
para as comunidades. A iniciativa está em 
linha com sua estratégia de sustentabilidade, 
que está sendo estruturada, com a definição de 
diretrizes que consolidem suas ações sociais e 
ambientais.

Enquanto o processo de gestão social 
se desenvolve, algumas ações prioritárias e 
programas vêm sendo executados, como é 
o caso dos projetos apresentados a seguir. 
Mesmo com iniciativas ainda pontuais, já é 
possível visualizar a geração de empregos, o 
respeito às pessoas e comunidades do entorno 
e a dinamização da economia local.

Programa de Sustentabilidade
Com foco em educação ambiental para 

escolas, comunidades e colaboradores dos 
municípios onde a empresa atua, tem como 
objetivos principais a disseminação de 
informações e conhecimento relacionados 
aos temas ambientais, qualidade de vida e de 
gestão. Dessa forma é possível estabelecer 
um canal de comunicação de mão dupla, 
atuando de forma proativa em relação aos 
anseios, dúvidas e perspectivas de trabalho 
junto a esses públicos.

Grande objetivo é preservar 
o patrimônio cultural para 
as gerações futuras
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Projeto Valorização da Criança  
e do Adolescente

Programa de assistência social para 
crianças entre 7 e 12 anos, que visa melhorar 
a convivência e fortalecer os vínculos sociais 
para crianças e adolescentes em situações 
de vulnerabilidade, risco social e pessoal 
no município de Três Lagoas, no estado do 
Mato Grosso do Sul. Atende atualmente 60 
crianças, que recebem apoio pedagógico, 
participam de oficinas de cinema, leitura, 
escrita e produção de texto, artes, contação 
de histórias, entre outras atividades. A Lacan 
Florestal doou a instalação de equipamentos 

para captação de energia solar, o que reduziu 
consideravelmente os custos da entidade 
com energia elétrica.

A companhia preza por um 
relacionamento de respeito e transparência 
com as comunidades de convivência e 
reconhece que é um ator importante no 
desenvolvimento territorial. Em linha 
com sua estratégia de sustentabilidade, 
que está em desenvolvimento, a Lacan 
Florestal continuará em busca de soluções 
sociais conjuntas, em que cada membro 
da sociedade tem sua responsabilidade 
na melhoria das condições de vida das 
comunidades.

A Lacan Florestal pretende ser mais 
eficiente e eficaz em seus investimentos 
sociais. Para tanto, estuda formas 
de aprimorar o bom relacionamento 
desenvolvido com as comunidades do 
entorno por meio de ferramentas de 
comunicação e de escuta dos stakeholders 
para compreender melhor as necessidades de 
desenvolvimento dos territórios onde atua.

Programa Colmeias
Programa de geração de renda extra para 

as comunidades, onde a empresa cede parte 
de suas áreas para a instalação de caixas 
de abelhas para a atividade de apicultura. O 
objetivo é incentivar os múltiplos usos das 
florestas plantadas de eucalipto e fortalecer 
a cadeia de produção e comercialização de 
mel em suas fazendas do Mato Grosso do 
Sul, beneficiando as cidades de Três Lagoas, 
Brasilândia, Água Clara e Ribas do Rio Pardo.

São 1.035 caixas de abelhas distribuídas 
nas cinco florestas da empresa na região 
com produção média de 25 Kg/caixa/ano. 
Com o treinamento e melhoria dos apiários, 
a intenção é aumentar a produtividade e, 
consequentemente, o retorno financeiro aos 
participantes do projeto.

O programa também funciona como 
mecanismo de educação ambiental, uma 
vez que todos os participantes passam 
por treinamento para execução da 
atividade apícola, que inclui um módulo de 
conscientização ambiental. Para o apicultor, 
o Colmeias traz também as vantagens de 
rastreabilidade do mel, de melhoramento 
genético das colônias de abelhas e apoio na 
inserção de seu produto em novos mercados. 
E para a Lacan Florestal, há o benefício 
adicional de contar com os apicultores como 
“guardiões” de suas áreas, protegendo-as 
contra o fogo e outras ações predatórias.
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Impactos socioeconômicos

Com uma metodologia para avaliação 
de impactos socioeconômicos que atende 
aos novos critérios dos Indicadores 
Genéricos Internacionais do FSC, a Lacan 
Florestal realizou pesquisas com as partes 
interessadas no manejo florestal.

O monitoramento tem como finalidade 
avaliar os impactos negativos relativos 
ao manejo de suas plantações florestais, 
considerando um raio de até três quilômetros 
dos limites das plantações, que são 
consideradas as comunidades e populações 
de influência da operação. Por meio de 
indicadores e avaliações é possível identificar 
lacunas e oportunidades para aperfeiçoar 
os processos de comunicação, antecipar 
potenciais litígios ou situações de conflito, 

verificar oportunidades de parcerias, além de 
colher recomendações, elogios e sugestões 
da comunidade.

Novos empreendimentos de natureza 
florestal costumam causar desconforto 
na comunidade local, gerando um temor 
pela redução de empregos, devido à menor 
diversidade de atividades locais, como 
bovinocultura, agricultura, dentre outras. Por 
isso, a Lacan Florestal dá a devida atenção 
às oportunidades de geração de renda nas 
regiões em que mantém atividades. Outro 
ponto observado pela empresa refere-se 
ao isolamento de comunidades devido à 
mudança da paisagem local, que passa a ter 
predominância de plantio de eucaliptos.

de fornecedores regionais. Em todos os 
contratos firmados pela Lacan Florestal 
constam cláusulas que levam em 
consideração aspectos ambientais, sociais e 
de adequação à legislação trabalhista. (G4-12)

Fornecedores

Cerca de vinte fornecedores atuam nas áreas 
de serviços de implantação e manutenção 
de florestas, insumos, equipamentos 
de proteção individual, combustível, 
entre outros serviços específicos 
necessários para o desenvolvimento 
e manutenção da operação florestal. 

Prioriza-se a contratação 

Colaboradores  no plantio de 
eucalipto em Nova Mutum, MT
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Perfil da empresa

G4-3 Nome da Empresa Lacan Florestal

G4-4
Relate as principais marcas, 
produtos e serviços

Vendas de madeira e gestão de florestas

G4-5
Relate a localização da sede 
da organização.

Três Lagoas, MS

G4-6

Relate o número de países nos quais 
a organização opera e nome dos 
países nos quais as suas principais 
operações estão localizadas ou que 
são especificamente relevantes para os 
tópicos de sustentabilidade abordados 
no relatório.

A Lacan Florestal atua exclusivamente no Brasil.

G4-7
Relate a natureza da propriedade e 
forma jurídica da organização.

Lacan Florestal é uma divisão de negócios da Lacan 
investimentos que gerencia os recursos de investidores 
interessados em ativos florestais com retorno financeiro 
adequado alinhado com os princípios ESG.

G4-8

Relate os mercados que a organização 
atua com discriminação geográfica, 
setores cobertos e tipos de clientes e 
beneficiários.

A Lacan Florestal atua no setor de florestas no Brasil. 
Atualmente tem operações na região Centro-Oeste 
do Brasil, ao leste do Estado do Mato Grosso do Sul 
e no centro-norte do Estado do Mato Grosso. Sua 
base florestal está localizada na região que abrange os 
municípios de Água Clara, Brasilândia, Três Lagoas, 
Ribas do Rio Pardo e Nova Mutum. Seus principais e 
potenciais clientes atuam no setor de Papel e Celulose, 
Energia, MDF, Serraria e outros ligados à economia 
Florestal Sustentável.

G4-9

Relate o porte da organização, 
incluindo: número total de empregados, 
número total de operações, vendas 
líquidas (para organizações do setor 
privado) ou receita líquida (para 
organizações do setor público), 
capitalização total discriminada em 
termos de dívida e patrimônio líquido 
(para organizações do setor privado), 
quantidade de produtos ou serviços 
prestados.

A Lacan Florestal possui 301 colaboradores, entre 
próprios e terceiros, sendo que a maioria atua diretamente 
nas operações florestais, distribuídos em uma área de 
62.000 hectares de florestas de eucalipto plantadas no MS 
e MT. Faturamento anual não é divulgado e não atua em 
organizações do setor público. O capital utilizado nos 
investimentos é composto da seguinte forma:
Pessoas Físicas (Investidores Private) 7%
Fundos de Pensão 75%
Seguradoras 1%
Sócios 1%
Family Offices 6%
Estrangeiros 10%

Sumário conteúdo GRI 4
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Perfil da empresa

G4-10

Relate o número total de empregados 
por contrato de trabalho e gênero. 
Relate o número total de empregados 
permanentes por tipo de emprego 
e gênero. Relate a força de trabalho 
total por empregados e empregados 
contratados e por gênero. Relate a força 
de trabalho total por região e gênero. 
Relate se uma parte substancial do 
trabalho da organização é realizada por 
trabalhadores legalmente reconhecidos 
como autônomos ou por indivíduos 
que não sejam empregados próprios ou 
terceirizados, inclusive funcionários e 
empregados contratados de empresas 
terceirizadas. Relate quaisquer 
variações significativas no número de 
empregados (p. ex.: variações sazonais 
no número de empregados nos setores 
de turismo ou agrícola).

A força de trabalho é composta por 301 colaboradores, 
sendo 19 mulheres e 282 homens que atuam, 
principalmente, na produção florestal, cujas atividades 
são executadas em fazendas de plantios florestais. Ao 
longo do tempo, a Lacan Florestal tem trabalhado, em 
conjunto com seus prestadores de serviços, para que 
haja uma maior diversidade na contratação de sua mão de 
obra. Sem exceção, todos os colaboradores envolvidos na 
Lacan Florestal estão sob o regime CLT. Não há variação 
significativa de número de colaboradores ao longo do ano.

G4-11
Relate o percentual do total de 
empregados cobertos por acordos de 
negociação coletiva.

A Lacan permite a sindicalização dos colaboradores, 
sem interferir em suas decisões, atualmente 25% dos 
colaboradores são cobertos por acordo de negociação 
coletiva.

G4-12
Descreva a cadeia de fornecedores da 
organização.

A Lacan Florestal conta com cerca de vinte fornecedores 
atuando nas seguintes áreas: serviços de implantação 
e manutenção de florestas, insumos, equipamentos de 
proteção individual, combustível e outros específicos para 
que a operação florestal seja desenvolvida.
Sem exceção, todos os fornecedores possuem contratos, 
cujas cláusulas levam em consideração aspectos 
ambientais, sociais e de adequação à legislação 
trabalhista.

G4-13

Relate quaisquer mudanças 
significativas ocorridas no decorrer 
do período coberto pelo relatório 
em relação ao porte, estrutura, 
participação acionária ou cadeia 
de fornecedores da organização, 
inclusive: mudanças na localização ou 
nas operações da organização, como 
abertura, fechamento ou ampliação de 
instalações, mudanças na estrutura do 
capital social e de outras atividades de 
formação, manutenção ou alteração 
de capital (para organizações do setor 
privado), mudanças na localização de 
fornecedores, na estrutura da cadeia 
de fornecedores ou nas relações 
com fornecedores, inclusive no seu 
processo de seleção e exclusão.

No período coberto por este relatório, a Lacan Florestal 
ampliou suas operações para o município de Nova Mutum 
(MT), ocupando uma área aproximada de 3.000 hectares, e 
também um escritório em Sorriso (MT).



35

R
elatório

 de S
ustentabilidade • L

acan
 F

lorestal

Indicador Descrição Resposta da empresa

Compromissos com iniciativas externas

G4-14

Relate se e como a organização 
adota a abordagem ou princípio 
da precaução. O Princípio 15 da 
“Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento” 
introduziu o princípio da precaução. 
Uma resposta a esse conteúdo do 
relatório poderia enfocar a abordagem 
adotada pela organização para gerir 
riscos no planejamento operacional ou 
desenvolvimento e introdução de novos 
produtos.

Os aspectos que representam riscos ao meio ambiente, 
aos colaboradores, clientes e comunidades são sempre 
avaliados antes da implantação de qualquer projeto. A 
Lacan Florestal tem como princípio plantar somente em 
regiões cujos impactos não prejudiquem o meio ambiente, 
promovendo o desenvolvimento sustentável.

G4-15

Liste as cartas, princípios ou outras 
iniciativas desenvolvidas externamente 
de caráter econômico, ambiental e 
social que a organização subscreve ou 
endossa.

1. Política de Sustentabilidade
2.  Compromisso de adesão aos Princípios e Critérios do 

FSC
3.  Signatária do PRI (Principles for Responsible Investment)
4.  Manual de Conduta e Compliance

G4-16

Liste a participação em associações 
(p. ex.: associações setoriais) 
e organizações nacionais ou 
internacionais de defesa em que a 
organização: tem assento no conselho 
de governança, participa de projetos 
ou comissões, contribui com recursos 
financeiros além da taxa básica como 
organização associada, considera 
estratégica a sua participação. Isso se 
refere principalmente à participação 
como associada do ponto de vista da 
organização.

1.  Instituto Brasileiro de Árvores (IBÁ) – participa 
como associada e possui membros em diferentes 
comitês.

2.  Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e 
Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore) – 
participa como associada.

3.  Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima). O presidente é 
membro do Conselho de Ética.

Aspectos materiais identificados e limites

G4-17

Liste todas as entidades incluídas 
nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos 
equivalentes da organização. Relate 
se qualquer entidade incluída 
nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos 
equivalentes da organização não foi 
coberta pelo relatório. A organização 
pode incluir esse conteúdo no relatório 
fazendo referência a informações 
contidas nas demonstrações 
financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes publicamente 
disponíveis.

A Lacan Florestal faz a gestão de diferentes modalidades 
de investimentos com diferentes investidores e, por isto, 
não consolida demonstrações financeiras (DFs) e não 
divulga esse tipo de informação. 
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Aspectos materiais identificados e limites

G4-18

Explique o processo adotado para 
definir o conteúdo do relatório e os 
limites dos Aspectos. Explique como a 
organização implementou os Princípios 
para Definição do Conteúdo do 
Relatório.

Este será o 1º Relatório de Sustentabilidade da Lacan 
Florestal, uma operação com menos de dez anos de 
existência, e que vai reunir as principais informações 
sobre o desempenho e as práticas de gestão da 
empresa em relação aos campos social, ambiental e 
econômico, relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2019. O relatório será elaborado de acordo 
com a norma GRI-4 – Opção Essencial. O relatório é 
dirigido a investidores, parceiros de negócios, clientes, 
colaboradores, fornecedores e acionistas e apresenta os 
principais resultados, iniciativas, planos para o futuro da 
Lacan Florestal.

G4-19
Liste todos os aspectos materiais 
identificados no processo de definição 
do conteúdo do relatório.

Os aspectos materiais identificados pela Lacan Florestal, 
por meio de entrevistas com colaboradores, análise de 
documentos e da interação com o público externo, são os 
seguintes:
1. Certificação Florestal
2. Gestão Ambiental
3. Manejo Florestal Sustentável
4. Foco no Cliente
5. Qualidade das Operações
6. Governança Corporativa e Compliance 
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Indicador Descrição Resposta da empresa

G4-20

Para cada aspecto material, relate 
o Limite do Aspecto dentro da 
organização, da seguinte maneira: 
relate se o aspecto é material dentro 
da organização. Se o aspecto não for 
material para todas as entidades dentro 
da organização (como descrito no 
ponto G4-17), selecione uma das duas 
seguintes abordagens e apresente: 
a lista de entidades ou grupos de 
entidades incluídos no ponto G4-17 
para os quais o Aspecto não é relevante 
ou a lista de entidades ou grupos de 
entidades incluídos no ponto G4-17 
para os quais o aspecto é relevante. 
Relate qualquer limitação específica 
relacionada ao Limite do Aspecto 
dentro da organização.

Certificação Florestal – A Lacan Florestal visa ter 
100% de suas florestas certificadas pelo FSC (Forest 
Stewardship Council), a mais importante certificação 
florestal, reconhecida mundialmente e que estabelece 
padrões rigorosos nos âmbitos ambiental, social e 
econômico. Anualmente, a empresa passa por auditoria, 
onde a implementação dos padrões é verificada por um 
organismo certificador. A performance da Lacan Florestal 
tem sido motivo de destaque: na última auditoria apenas 
uma não conformidade menor foi atribuída à empresa. Isso 
demonstra o alto comprometimento com as questões de 
sustentabilidade, um aspecto de suma importância para 
todos os seus stakeholders, pois retrata como a empresa 
trabalha as questões ambientais e sociais, principalmente. 
Ao ser considerada um atestado de boas práticas 
socioambientais, a certificação FSC tem alta importância 
para clientes, investidores, colaboradores, fornecedores 
e comunidades de convivência da empresa. A Lacan 
Florestal e certificada no manejo florestal e na cadeia de 
custódia. 
Gestão Ambiental – Trata-se de um aspecto material 
relevante pela própria natureza do negócio. O setor 
florestal está diretamente relacionado aos aspectos 
naturais: solo, água e biodiversidade. Em função disso, a 
empresa emprega técnicas operacionais de ponta, sempre 
tendo em vista a conservação e manutenção dos recursos 
naturais, considerados os seus maiores patrimônios. 
Manejo Florestal Sustentável – Um documento público, 
abrangente e estruturado detalha as políticas e diretrizes 
da Lacan Florestal no que tange ao seu plano de manejo 
florestal, que segue a visão de sustentabilidade da 
companhia. Ele evidencia a todas as partes interessadas 
os principais aspectos considerados nos processos, do 
plantio à colheita, para uma produção responsável, que 
retrata a maximização do potencial produtivo de maneira 
sustentável.
Foco no Cliente – As florestas da Lacan Florestal 
apresentam alta produtividade e qualidade, em função 
das técnicas de última geração empregadas no manejo 
florestal, que vai da muda a ser plantada até o ponto de 
colheita das árvores. A Lacan Florestal oferece aos seus 
clientes madeira de qualidade, produzida com respeito 
socioambiental. 
Qualidade das operações – A Lacan Florestal já 
nasceu com o propósito de ser referência em operações 
florestais, mais especificamente em relação à qualidade 
de suas florestas. Para isso, incorporou em seu quadro 
de gestores, pessoas com experiência comprovada no 
setor florestal. O objetivo principal consiste em oferecer 
madeira de qualidade a custo competitivo, o que atrai 
clientes (compradores da madeira e investidores) pela 
perspectiva de usufruir de um bom retorno para esta classe 
de investimentos. 
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Indicador Descrição Resposta da empresa

G4-20

Para cada aspecto material, relate 
o Limite do Aspecto dentro da 
organização, da seguinte maneira: 
relate se o aspecto é material dentro 
da organização. Se o aspecto não for 
material para todas as entidades dentro 
da organização (como descrito no 
ponto G4-17), selecione uma das duas 
seguintes abordagens e apresente: 
a lista de entidades ou grupos de 
entidades incluídos no ponto G4-17 
para os quais o Aspecto não é relevante 
ou a lista de entidades ou grupos de 
entidades incluídos no ponto G4-17 
para os quais o aspecto é relevante. 
Relate qualquer limitação específica 
relacionada ao Limite do Aspecto 
dentro da organização.

Governança Corporativa e Compliance – A Lacan 
Florestal preza por uma gestão transparente e legalista 
em todos os aspectos. Alinhada ao primeiro princípio 
do FSC, a empresa se preocupa constantemente 
em atender as legislações pertinentes e os acordos 
internacionais preconizados pela certificação. Com 
isso, demonstra sua responsabilidade socioambiental, 
focada no desenvolvimento das regiões onde atua. A 
Lacan Florestal tem como objetivo o retorno financeiro 
a seus investidores, alinhado com as questões de ESG 
(Environmental, Social and Governance), que são 
aspectos primordiais e estratégicos para a companhia.

G4-21

Para cada aspecto material, relate seu 
limite fora da organização, da seguinte 
maneira: relate se o aspecto é material 
fora da organização. Se o aspecto for 
material fora da organização, identifique 
as entidades, grupos de entidades ou 
elementos para os quais o aspecto 
é material. Além disso, descreva 
a localização geográfica na qual o 
aspecto é relevante para as entidades 
identificadas. Relate qualquer limitação 
específica relacionada ao Limite do 
Aspecto fora da organização.

Já respondida na G4-20

G4-22

Relate o efeito de quaisquer 
reformulações de informações 
fornecidas em relatórios anteriores e as 
razões para essas reformulações.

Não há reformulações. Este é o 1º Relatório de 
Sustentabilidade da Lacan Florestal.

G4-23

Relate alterações significativas em 
relação a períodos cobertos por 
relatórios anteriores em Escopo e 
Limites de Aspecto.

Não há reformulações. Este é o 1º Relatório de 
Sustentabilidade da Lacan Florestal.

Engajamento de stakeholders

G4-24
Apresente uma lista de grupos 
de stakeholders engajados pela 
organização.

Investidores, Mercado Financeiro, Fornecedores, 
Clientes, Comunidades no entorno das operações, 
Governo, Órgãos Reguladores, Imprensa, ONGs, 
Associações e Entidades e Sindicatos.

G4-25
Relate a base usada para a identificação 
e seleção de stakeholders para 
engajamento.

Os públicos prioritários ou de engajamento foram 
definidos de acordo com o grau de interdependência com 
a Lacan Florestal. Todos são essenciais para a condução 
do negócio, para a sua sustentabilidade e para o 
desenvolvimento das áreas onde a empresa está inserida.
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G4-26

Relate a abordagem adotada pela 
organização para envolver os 
stakeholders, inclusive a frequência do 
seu engajamento discriminada por tipo 
e grupo, com uma indicação de que 
algum engajamento foi especificamente 
promovido como parte do processo de 
preparação do relatório.

A empresa emprega ferramentas de relacionamento 
muito usadas no setor florestal, como linhas telefônicas 
exclusivas, que são amplamente divulgadas nas 
comunidades, para que a empresa seja contatada em 
caso da ocorrência de problemas, mas também para 
receber informações e sugestões. Além disso, seu time 
de gestores promove palestras e participa ativamente de 
fóruns e comitês setoriais. 
A Lacan Florestal disponibiliza relatórios trimestrais aos 
investidores e tem um programa de visitas estruturado 
que atende as necessidades dos seus públicos de 
interesse. Portanto, as visitas podem ter foco institucional, 
técnico ou comercial e são uma das principais formas de 
relacionamento com os públicos prioritários.
A Lacan Florestal tem plena consciência da necessidade 
de aprimorar suas ferramentas de relacionamento com 
seus públicos prioritários e, em função disto, prevê para 
os próximos meses a elaboração da sua Estratégia de 
Sustentabilidade para convergir demandas da sociedade 
com os pilares estratégicos do negócio. Muito em 
função da necessidade de autoavaliação a respeito dos 
seus impactos e das possibilidades disponíveis para a 
promoção do desenvolvimento regional, a Lacan Florestal 
não consultou os stakeholders para a construção desse 
Relatório. Preferiu se concentrar nas informações 
disponíveis e relevantes que já tinha em mãos como 
entrevistas com colaboradores internos, retornos das 
ações sociais e sugestões provenientes dos contatos de 
relacionamento. A Lacan Florestal, nesse período, não 
recebeu reclamações.

G4-27

Relate os principais tópicos e 
preocupações levantadas durante 
o engajamento de stakeholders e as 
medidas adotadas pela organização para 
abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las. Relate 
os grupos de stakeholders que levantaram 
cada uma das questões e preocupações 
mencionadas.

Já respondida na G4-26

Perfil do relatório

G4-28
Período coberto pelo relatório (p. ex.: 
ano fiscal ou civil) para as informações 
apresentadas.

Este relatório cobre o período que vai de 1º de janeiro a 31 
de dezembro de 2019.

G4-29
Data do relatório anterior mais recente 
(se houver).

Este é o 1º Relatório de Sustentabilidade da Lacan 
Florestal.

G4-30
Ciclo de emissão de relatórios (anual, 
bienal, etc.).

A partir da emissão deste relatório, que será o primeiro, a 
periodicidade do Relatório de Sustentabilidade da Lacan 
Florestal será anual.

G4-31
Informe o ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório ou seu 
conteúdo.

Área Administrativa Financeira da Lacan Florestal por 
meio do telefone: 11 3372-1234 ou pelo e-mail: 
alexandre.bomfim@grupolacan.com.br.
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Perfil do relatório

G4-32

a) Relate a opção “de acordo” escolhida 
pela organização.
b) Relate o Sumário de Conteúdo da 
GRI para a opção escolhida.
Apresente a referência ao Relatório 
de Verificação Externa, caso o 
relatório tenha sido submetido a essa 
verificação. Embora a GRI recomende 
o uso de verificação externa, essa 
recomendação não constitui um 
requisito para que o relatório esteja “de 
acordo” com as Diretrizes.

O Relatório de Sustentabilidade 2019 da Lacan Florestal 
não será submetido à verificação externa. 
“Este relatório apresenta conteúdos padrão das Diretrizes GRI 
para Relato de Sustentabilidade”. 
O Sumário de Conteúdo GRI seguirá a seguinte estrutura: 
G4-1 a G4-58, conforme descrito nesta tabela.

G4-33

Relate a política e prática corrente 
adotadas pela organização para 
submeter o relatório a uma verificação 
externa. Se essa informação não for 
incluída no relatório de verificação 
que acompanha o relatório de 
sustentabilidade, relate o escopo e a 
base de qualquer verificação externa 
realizada. Relate a relação entre a 
organização e a parte responsável 
pela verificação externa. Relate se 
o mais alto órgão de governança ou 
altos executivos estão envolvidos 
na busca de verificação externa para 
o relatório de sustentabilidade da 
organização.

O Relatório de Sustentabilidade 2019 da Lacan Florestal 
não será submetido à verificação externa.
“Este relatório apresenta conteúdos padrão das Diretrizes GRI 
para Relato de Sustentabilidade”. 

Governança

G4-34

Relate a estrutura de governança da 
organização, incluindo os comitês 
do mais alto órgão de governança. 
Identifique todos os comitês 
responsáveis pelo assessoramento 
do conselho na tomada de decisões 
que possuam impactos econômicos, 
ambientais e sociais.

A companhia é composta pela seguinte estrutura: Comitê 
de Gestão, Conselheiros e Diretoria. O Comitê de Gestão 
é o responsável pelas decisões referentes a impactos 
econômicos, ambientais e sociais. Dois dos diretores são 
responsáveis diretamente pelas questões relacionadas à 
sustentabilidade.

G4-35

Relate o processo usado para a 
delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 
pelo mais alto órgão de governança 
para executivos seniores e outros 
empregados.

O Comitê de Gestão faz reuniões periódicas, para decidir 
assuntos relacionados a impactos econômicos, sociais e 
ambientais. 

G4-36

Relate se a organização designou um 
ou mais cargos e funções de nível 
executivo como responsável pelos 
tópicos econômicos, ambientais e 
sociais e se esses responsáveis se 
reportam diretamente ao mais alto 
órgão de governança.

O Comitê de Gestão é composto por quatro diretores, 
responsáveis respectivamente pelos tópicos: Luiz A. 
Candiota - Ambientais e Sociais; Guilherme Ferreira - 
Econômicos; José Maria Mendes – Florestas/Ambientais, 
e Alexandre Bomfim - Sociais. 
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G4-37

Relate os processos de consulta 
usados entre os stakeholders e o mais 
alto órgão de governança em relação 
aos tópicos econômicos, ambientais e 
sociais. Se a consulta for delegada a 
outras estruturas, órgãos ou pessoas, 
indique a quem e quaisquer processos 
existentes de feedback para o mais 
alto órgão de governança.

Não há processo de consulta entre os stakeholders e 
o mais alto órgão de governança da Lacan Florestal. 
Trata-se de um aprimoramento previsto na Estratégia de 
Sustentabilidade que será elaborada em 2020.

G4-38

Relate a composição do mais alto 
órgão de governança e dos seus 
comitês por: função executiva ou não 
executiva, independência, mandato 
dos membros do mais alto órgão de 
governança, número de outras funções 
e compromissos importantes de cada 
indivíduo, bem como a natureza desses 
compromissos (p. ex.: participação 
em outros conselhos, comitês, 
comissões, grupos de trabalho, etc.), 
gênero, participação de grupos sociais 
sub representados, competências 
relacionadas a impactos econômicos, 
ambientais e sociais, participação de 
stakeholders.

A companhia é composta pela seguinte estrutura: 
Comitê de Gestão, Conselheiros e Diretoria. O Comitê 
de Gestão é o responsável pelas decisões referentes a 
impactos econômicos, ambientais e sociais. O Comitê de 
Gestão é composto por quatro diretores, responsáveis 
respectivamente pelos tópicos: Luiz A. Candiota - 
Ambientais e Sociais; Guilherme Ferreira - Econômicos; 
José Maria Mendes – Florestas/Ambientais, e Alexandre 
Bomfim - Sociais.

G4-39

Relate se o presidente do mais alto 
órgão de governança é também um 
diretor executivo (e, nesse caso, sua 
função na gestão da organização e as 
razões para esse acúmulo).

Luiz Augusto Candiota ocupa a presidência do Conselho 
de Administração e Diretor Executivo da Lacan Florestal. 
O acúmulo de função se dá devido ao tamanho da 
empresa, considerada de médio porte.

G4-40

Relate os processos de seleção e 
nomeação para o mais alto órgão de 
governança e seus comitês, bem como 
os critérios adotados para selecionar e 
nomear os membros do mais alto órgão 
de governança, incluindo:
Se e como a questão da diversidade é 
considerada.
Se e como a questão da independência 
é considerada.
Se e como conhecimentos e 
experiências relacionados a tópicos 
econômicos, ambientais e sociais são 
considerados.
Se e como stakeholders (inclusive 
acionistas) são envolvidos.

Não existem processos de seleção e nomeação devido ao 
porte da empresa.
O Comitê de Gestão é o responsável pelas decisões 
referentes a impactos econômicos, ambientais e sociais.
A designação para que integrantes do Comitê de Gestão 
assumam e definam encaminhamentos referentes 
às questões econômicas, sociais e ambientais levou 
em consideração as experiências dos profissionais 
desenvolvidas na área e adquiridas em outras empresas.
Stakeholders prioritários são envolvidos, caso seja 
necessário e eventualmente, nas reuniões periódicas do 
Comitê de Gestão.
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Governança

G4-41

Relate os processos usados pelo 
mais alto órgão de governança para 
garantir a prevenção e administração 
de conflitos de interesse. Relate se 
conflitos de interesse são revelados 
aos stakeholders, incluindo ao menos 
participação cruzada em outros órgãos 
de administração (participação em 
outros conselhos, acumulação de 
cargos de diretoria e conselhos, etc.), 
participação acionária relevante cruzada 
com fornecedores e outros stakeholders, 
existência de acionista majoritário e/
ou acordo de acionistas, divulgação de 
informações sobre partes relacionadas.

O Manual de Conduta e Compliance, define diretrizes 
que garantem a adoção dos mais elevados padrões de 
integridade, legalidade e transparência, embasada pelos 
requisitos da Lei Brasileira Anticorrupção.
O manual é direcionado a todos os colaboradores da 
Lacan Florestal (próprios e terceiros) e se estende a 
fornecedores, subcontratados, consultores e prestadores 
de serviços que podem utilizar o e-mail compliance@
grupolacan.com.br para relatar dúvidas, denúncias e 
sugestões em relação aos temas tratados nessa Política. 
Todas as informações recebidas por meio desse canal, 
sejam elas denúncias ou sugestões, são tratadas nessa 
Política. 

G4-42

Relate os papéis desempenhados 
pelo mais alto órgão de governança 
e pelos executivos seniores no 
desenvolvimento, aprovação e 
atualização do propósito, declaração 
de missão, visão e valores, e definição 
de estratégias, políticas e metas 
relacionadas a impactos econômicos, 
ambientais e sociais da organização.

O Comitê de Gestão é responsável pelo desenvolvimento 
do Propósito, Missão Visão e Valores da Lacan Florestal, 
bem como da definição de estratégias, criação de políticas 
e de metas relacionadas a impactos econômicos, sociais 
e ambientais. Quando necessário e dependendo da 
especificidade do assunto, o Comitê de Gestão contrata 
especialistas para compor o grupo.

G4-43

Relate as medidas tomadas 
para desenvolver e aprimorar o 
conhecimento do mais alto órgão de 
governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais.

A Lacan Florestal foi criada por profissionais que já 
possuíam experiências de sucesso no setor florestal. No 
entanto, a alta gestão se mantém em constante atualização 
por meio da participação em eventos, cursos, palestras, 
visitas técnicas ao campo, etc. Além disso, dependendo 
da especificidade da situação pode contratar consultores 
para compor grupos de trabalho.

G4-44

Relate os processos de avaliação 
do desempenho do mais alto órgão 
de governança no que diz respeito à 
governança de tópicos econômicos, 
ambientais e sociais. Relate se essa 
avaliação é independente ou não e com 
que frequência ela é realizada. Relate 
se essa avaliação é uma autoavaliação. 
Relate as medidas tomadas em resposta 
à avaliação do desempenho do mais 
alto órgão de governança no que diz 
respeito à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais, 
incluindo, no mínimo, mudanças 
em sua composição e em práticas 
organizacionais.

Atualmente, a Lacan Florestal não possui sistema de 
avaliação de desempenho formal. Os líderes realizam 
autoavaliação e, em reuniões com seus líderes, discutem 
pontos fortes e a melhorar. No entanto, a Lacan Florestal 
pretende avançar nesta questão e implantar um sistema de 
avaliação de desempenho.
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Indicador Descrição Resposta da empresa

G4-45

Relate o papel desempenhado pelo 
mais alto órgão de governança na 
identificação e gestão de impactos, 
riscos e oportunidades derivados de 
questões econômicas, ambientais 
e sociais. Mencione o papel 
desempenhado pelo mais alto órgão 
de governança na implementação 
de processos de due diligence. 
Relate se processos de consulta e 
relacionamento com stakeholders 
são usados para apoiar o mais alto 
órgão de governança na identificação 
e gestão de impactos, riscos e 
oportunidades derivados de questões 
econômicas, ambientais e sociais.

O comitê de gestão da empresa é responsável por 
analisar e gerir os possíveis impactos, riscos e 
oportunidades derivados das questões econômicas, 
sociais e ambientais. Sempre que há necessidade, 
a empresa busca profissionais no mercado para 
auxiliá-los na identificação e gestão de riscos e 
impactos. É de responsabilidade do Comitê de 
Gestão, em reuniões mensais gerenciais, avaliar e/
ou direcionar riscos que porventura sejam trazidos 
por componentes da equipe técnica ou por meio 
dos canais de denúncia. Uma das ferramentas 
mais utilizadas para a avaliar essas questões são 
os resultados das auditorias do FSC, que trazem 
informações importantes de todos os processos da 
empresa.

G4-46

Relate o papel desempenhado pelo 
mais alto órgão de governança na 
análise da eficácia dos processos de 
gestão de risco da organização para 
tópicos econômicos, ambientais e 
sociais.

O comitê de gestão da empresa é responsável por 
analisar e gerir os possíveis impactos, riscos e 
oportunidades derivados das questões econômicas, 
sociais e ambientais.

G4-47

Relate com que frequência o mais 
alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades 
derivados de questões econômicas, 
ambientais e sociais.

O Conselho de Administração acompanha a eficácia 
dos processos de gestão por meio das auditorias 
anuais de certificação do FSC, que se iniciaram em 
2016, e também mensalmente por meio das reuniões 
gerenciais.

G4-48

Relate o órgão ou o cargo de 
mais alto nível que analisa e 
aprova formalmente o relatório de 
sustentabilidade da organização 
e garante que todos os aspectos 
materiais sejam abordados.

O Comitê de Gestão é o responsável em aprovar o 
Relatório de Sustentabilidade da Lacan Florestal e 
também de garantir que todos os aspectos materiais 
sejam abordados.

G4-49
Relate o processo adotado para 
comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança.

As situações críticas provenientes dos vários canais 
de comunicação são agrupadas e discutidas nas 
reuniões mensais do Comitê de Gestão.

G4-50

Relate a natureza e número total de 
preocupações críticas comunicadas 
ao mais alto órgão de governança e 
o(s) mecanismo(s) adotado(s) para 
abordá-las e resolvê-las.

Durante o período de relato deste Relatório não 
houve relatos de preocupações críticas.
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Governança

G4-51

Relate as políticas de remuneração 
aplicadas ao mais alto órgão 
de governança e a executivos 
seniores para os seguintes tipos 
de remuneração: Salário fixo e 
remuneração variável:
Remuneração baseada no 
desempenho
Remuneração baseada em ações 
(ações ou opções de ações)
Bônus
Ações exercíveis ou diferidas
Bônus de atração ou pagamentos de 
incentivos ao recrutamento
Pagamentos de rescisão
Clawbacks Benefícios de 
aposentadoria, inclusive a diferença 
entre plano de benefícios e taxas de 
contribuições para o mais alto órgão 
de governança, altos executivos e 
todos os demais empregados.
Relate como os critérios de 
desempenho da política de 
remuneração aplicam-se aos objetivos 
econômicos, ambientais e sociais 
do mais alto órgão de governança e 
executivos seniores.

As remunerações fixas e variáveis são definidas conforme 
pesquisas de mercado realizadas periodicamente. Além 
disso, a remuneração variável é baseada nos resultados 
de desempenho apurados e apresentados nas reuniões de 
feedback entre gestor e colaboradores.
Os benefícios são estendidos a todos os colaboradores, 
respeitando os níveis hierárquicos.

G4-52

Relate o processo adotado para a 
determinação da remuneração. Relate 
se consultores de remuneração 
são envolvidos na determinação 
de remunerações e se eles são 
independentes da administração. 
Relate quaisquer outras relações entre 
os consultores de remuneração e a 
organização.

As pesquisas de mercado, relativas às remunerações 
fixa e variável, são realizadas por empresas de Recursos 
Humanos e também pela Lacan Florestal, periodicamente. 

G4-53

Relate como opiniões dos stakeholders 
são solicitadas e levadas em conta em 
relação à remuneração, incluindo os 
resultados de votações sobre políticas 
e propostas de remuneração, se 
aplicável.

As opiniões dos stakeholders não são solicitadas em 
relação à remuneração.

G4-54

Relate a proporção entre a 
remuneração anual total do indivíduo 
mais bem pago da organização em 
cada país em que a organização 
possua operações significativas e 
a remuneração média anual total de 
todos os empregados (excluindo o 
mais bem pago) no mesmo país.

Informação confidencial. A Lacan Florestal não divulga 
esse tipo de informação.
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Governança

G4-55

Relate a proporção entre o aumento 
percentual da remuneração total 
anual do indivíduo mais bem pago 
da organização em cada país em 
que possua operações significativas 
e o aumento percentual médio da 
remuneração anual total de todos os 
empregados (excluindo o mais bem 
pago) no mesmo país.

Informação confidencial. A Lacan Florestal não divulga 
esse tipo de informação.

Ética e integridade

G4-56

Descreva os valores, princípios, 
padrões e normas de comportamento 
da organização, como códigos de 
conduta e de ética.

Os princípios que regem a Lacan Florestal são:
 Satisfação do cliente
 Ética e Transparência
 Dedicação e Capacidade Intelectual
 Filosofia de longo prazo nos investimentos
 Relacionamento de longo prazo com clientes e parceiros

A Lacan Florestal possui um Manual de Conduta e 
Compliance, cujas diretrizes norteiam os padrões que 
devem ser adotados em relação a padrões de integridade, 
legalidade e transparência.

G4-57

Relate os mecanismos internos e 
externos adotados pela organização 
para solicitar orientações sobre 
comportamentos éticos e em 
conformidade com a legislação, como 
canais de relacionamento (p. ex.: 
ouvidoria).

Periodicamente, o Manual de Conduta e Compliance é 
divulgado para todos os colaboradores e terceiros.

G4-58

Relate os mecanismos internos e 
externos adotados pela organização 
para comunicar preocupações 
em torno de comportamentos não 
éticos ou incompatíveis com a 
legislação e questões relacionadas 
à integridade organizacional, como 
encaminhamento de preocupações 
pelas vias hierárquicas, mecanismos 
para denúncias de irregularidades ou 
canais de denúncias.

Para relatar comportamentos éticos e não éticos 
ocorridos, a Lacan Florestal disponibiliza o e-mail 
compliance@grupolacan.com.br . Os colaboradores 
e terceiros podem também relatar qualquer não 
conformidade diretamente ao seu gestor imediato, 
que tem o compromisso de entrar em contato com o 
departamento de Compliance.
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Indicador Descrição Resposta da empresa

Meio ambiente

G4-EN15
Relate as emissões diretas de gases de 
efeito estufa (GEE) (Escopo 1)

As emissões totais da Lacan foram de 8.867,82 tCO2e, 
sendo que as emissões do escopo direto da empresa 
(Escopo 1) totalizaram 6.610,24 tCO2e; as emissões 
indiretas do Escopo 2 foram de 4,36 tCO2e; e as emissões 
indiretas do Escopo 3 foram de 2.253,22 tCO2e. As 
principais fontes são a fertilização (nitrogenada e 
calagem) e as emissões de fontes móveis relacionadas 
às atividades de silvicultura e colheita. Tais emissões são 
inerentes da atividade florestal e quanto maiores forem 
os ganhos de desempenho das atividades, maiores serão 
as reduções destas emissões na Lacan, apesar de pouco 
significativas em relação ao todo.
As emissões de outros gases e biogênicas não são 
relevantes e encontram-se na tabela da página 27.
Foram utilizadas as seguintes referências metodológicas:
  ABNT NBR ISO 14064-1: Gases do Efeito Estufa Parte 
1: Especificação e orientação a organizações para 
quantificação e elaboração de relatórios de emissões e 
remoções de gases de efeito estufa (2007);
  GHG Protocol - The Greenhouse Gas Protocol: A 
Corporate Accounting and Reporting Standard (2004);
  IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories (2006).

As unidades inclusas no Inventário de GEE foram a Lacan 
Florestal e o Escritório Central (SP). O Inventário de GEE 
2020 refere-se ao ano base 2019.Os cálculos de estoques 
de carbono e remoções por uso do solo contemplou as 
áreas de plantios florestais comerciais. Ainda não foram 
contempladas as áreas de vegetação nativa. 

G4- EN16
Relate as emissões indiretas de GEE 
provenientes da aquisição de energia 
(Escopo 2)

Já respondido no G4-EN15

G4-EN17
Relate outras emissões indiretas de 
GEE (Escopo 3)

Já respondido no G4-EN15

G4-EN21
Relate emissões de NOx SOx e outras 
emissões atmosféricas significativas

Já respondido no G4-EN15
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Informações corporativas
Comitê Gestor/Diretoria 

Luiz Augusto Candiota 
Guilherme Ferreira
José Maria Mendes
Alexandre Bomfim

Endereços

Sede (G4-5)
Três Lagoas 
Dr. Orestes Prata Tibery, 851
Bairro - Centro
Cidade Três Lagoas - Mato Grosso do Sul
CEP – 79.600-070

Escritório administrativo
São Paulo 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, cj 82, Pinheiros
05426-100 - São Paulo - SP
 Tel: 55 11 3372-1234

Relações com Investidores:

Guilherme Monteiro – Guilherme.monteiro@grupolacan.com.br
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