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Sobre o relatório
Em linha com o nosso compromisso
de transparência perante todos os
nossos stakeholders, a Lacan Florestal
apresenta a segunda edição do seu
Relatório de Sustentabilidade anual,
desta vez de acordo com a versão Standards das diretrizes de GRI (Global
Reporting Initiative), cujos indicadores
se correlacionam aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas
(ONU). GRI 102‑1, 102‑48, 102‑49, 102‑52

Destinado a colaboradores, fornecedores, acionistas, investidores,
parceiros de negócios e clientes, a
publicação reúne as principais informações da empresa referentes ao período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2020, abordando desde a relação com
seus públicos de interesse até a gestão
da empresa durante a pandemia do
novo coronavírus. Inclui também as
principais iniciativas ESG (Ambiental,
Social e de Governança, da sigla em
inglês) alinhadas ao negócio e realizadas pela empresa no ano.
GRI 102‑40, 102‑50

Para dúvidas ou sugestões sobre a
publicação e a empresa, escreva para
alexandre.bomfim@grupolacan.com.br
e boa leitura! GRI 102‑53
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SOBRE O RELATÓRIO

Mensagem da
Administração
Compromisso, gestão, desafio e
responsabilidade. São essas as palavras que definem 2020 para a Lacan
Florestal, um ano em que, mais do
que nunca, os negócios foram postos
à prova e a experiência na gestão fez
a diferença.
Logo nos primeiros meses, começamos
a sentir os efeitos de uma crise econômica global causada pela pandemia do
novo coronavírus, que colocou um terço
da população mundial em quarentena e
paralisou diversos setores produtivos,
intensificando desigualdades e necessidade de superação. Neste cenário,
fizemos aquilo que é nossa expertise: a
gestão criteriosa dos fundos de investimentos, o relacionamento próximo com
nossos stakeholders e o cuidado com as
pessoas acima de tudo.
Rapidamente, migramos nosso modelo
de trabalho para o home office,
fazendo uso de sofisticados serviços
de tecnologia da informação, que
mantiveram os colaboradores próximos
e garantiram segurança máxima em
nossos processos. Viagens foram
suspensas, visitas de campo foram
interrompidas e a fiscalização das
condições de trabalho dos contratados
foi ainda mais reforçada. Temos orgulho
de ter registrado um índice baixíssimo

IDENTIDADE

GRI 102‑14

de contaminação, mostrando que
a proteção à vida e às pessoas são
valores inegociáveis para todos que
integram a Lacan Ativos Reais.
O setor de florestas plantadas, matéria-prima para produção de papel e celulose, foi considerado essencial desde o
começo da pandemia, pela importância
para as áreas médicas, hospitalares,
farmacêuticas e de saúde. Por isso, o
trabalho em campo não foi interrompido. Além disso, os outros setores
consumidores de produtos florestais
como biomassa, painéis de madeira,
móveis e construção civil não sofreram
durante a pandemia, garantindo uma
excelente demanda de madeira em
geral. Todos os cronogramas e compromissos firmados foram cumpridos, com
a responsabilidade que é marca da
Lacan Florestal.
Agimos rápido, de forma certeira e
eficiente, o que nos garantiu bons
resultados econômicos. Um dos
grandes destaques de 2020 foi o início
do Fundo 3 de investimentos, que traz
ainda mais solidez, amplia e diversifica nosso negócio, mostrando que
estamos no caminho certo, gerindo
investimentos de terceiros com o
máximo compromisso, integridade e
responsabilidade.

GOVERNANÇA
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SOCIOAMBIENTAL
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ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
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Outro destaque que muito nos orgulha
é a expansão geográfica e social dos
nossos negócios. Se até o último ano
atuávamos em municípios do Mato
Grosso e do Mato Grosso do Sul, com
o manejo florestal de eucalipto, a partir
de 2021, estaremos presente também
em Santa Catarina, entrando em um
novo mercado: o de pinus, que tem
características, capilaridades e resultados diferentes das áreas em que já
atuamos. Sabemos que o desafio será
grande, mas nossa expertise em gestão
florestal dá a segurança que precisamos para tocar um novo negócio,
capitalizar resultados econômicos e
ações para preservação ambiental.
Seguimos com o compromisso máximo
com o meio ambiente, eixo central e
estruturante do negócio, que tem em
seu princípio e atividade-fim garantir
uma gestão sustentável dos biomas
brasileiros, por meio do manejo dos
recursos florestais. Da mesma forma,
buscamos as melhores práticas
para alcançar a excelência também
na gestão dos aspectos social e de
governança que, ao lado do ambiental,
completam a sigla ESG. Esse é o
nosso desafio, e metas e objetivos
para cumpri-lo já estão na nossa
pauta: em 2020, mantivemos a postura
extremamente respeitosa, acolhedora
e solidária com as comunidades
onde atuamos, reforçando os valores
humanos que marcam todas as nossas
ações e que queremos compartilhar
com as próximas gerações.

O mundo está mudando rapidamente
e estamos prontos para mudar com
ele, enfrentando o novo normal com a
seriedade, o compromisso ambiental
e o humanismo que estão na nossa
essência e que queremos compartilhar não apenas com quem faz parte
do nosso negócio, mas com toda a
sociedade. Estamos preparados para o
futuro e para plantarmos e colhermos
com ele.
Luiz Augusto de Oliveira Candiota
Chairman da Lacan Florestal
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SOBRE O RELATÓRIO

A Lacan Florestal
O alinhamento de atividades econômicas com a preservação do meio
ambiente tornou-se um tema em voga
em um mundo cada vez mais preocupado em minorar as mudanças climáticas decorrentes das ações humanas.
Pensando nisso, a Lacan Florestal,
divisão de negócios da Lacan Ativos
Reais, atua de forma pioneira no
plantio, na compra, na venda e na
gestão florestal. Considerada uma das
maiores gestoras independentes de

IDENTIDADE

GRI 102‑7

fundos florestais no Brasil, a empresa
encerrou 2020 com R$ 950 milhões sob
gestão em florestas e somando mais
de 68,2 mil hectares de cultivo de eucaliptos e pinus sob sua responsabilidade,
além de 21,2 mil hectares áreas de
preservação. GRI 102‑2
Das práticas da empresa, cujos
negócios se restringem ao mercado
doméstico, resultam uma relevante
contribuição à sociedade, seja por meio
do respeito ao meio ambiente, seja pela
geração de empregos e recolhimento
de impostos, frutos de uma atividade
econômica que apresenta forte crescimento, tanto no mercado nacional
quanto no internacional. GRI 102-5, 102-6
A empresa encerrou 2020 com dois
fundos sendo operacionalizados e o
terceiro fundo já iniciado, porém ainda
em fase de captação de recursos.
São eles:

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Fundo

1

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

Iniciado em

2012
R$

379

Fundo

2

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Iniciado em

2016
R$

429

milhões

milhões

Área total

Área total

hectares

hectares

de patrimônio

31.709
Período de

desinvestimento

de patrimônio

33.905
Período de

investimento

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

Fundo
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Iniciado em

2020
R$

142

milhões
captados, de
um total de

R$

500

milhões
projetados
Área total

2.603

hectares
Período de

captação
de recursos

Lacan Ativos Reais
Fundada em 2000, a Lacan Ativos Reais
gere fundos de investimentos em ativos
reais, em especial florestais, voltados
para investidores profissionais. Buscando
retornos atrativos de longo prazo de forma
sustentável, a gestora conta hoje com 36
fundos de pensão como cotistas, além de
investidores institucionais estrangeiros e
pessoas físicas de alta renda.
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GRI 102-16

Produzir madeira de florestas
renováveis de alta qualidade e
produtividade, utilizando práticas
sustentáveis e excelência
tecnológica, respeito ao meio
ambiente e geração de valor
social e econômico.

Visão
Ser referência na gestão de
florestas renováveis no Brasil
com geração de valores
para acionistas, clientes
e colaboradores.

Valores
•

Satisfação do cliente

•

Ética e transparência

•

Dedicação e capacidade
intelectual

•

Filosofia de longo prazo
nos investimentos

•

Relacionamento de longo
prazo com clientes e parceiros
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Mapa de atuação GRI 102‑4
Em 2020, a Lacan Florestal expandiu
suas operações, antes concentradas
na região Centro-Oeste do Brasil,
nos estados de Mato Grosso do Sul
e Mato Grosso. A empresa tem como
estratégia investir em uma área entre 10
mil e 20 mil hectares na região Sul do
país. Nessa linha, em dezembro de 2020,
assumiu um ativo de aproximadamente
2.603 hectares em Santa Catarina, que
será direcionada primordialmente para
a produção de pinus voltado para o
mercado spot. Este é um novo negócio
para a empresa viabilizado por meio do
Fundo 3, que encerrou o ano com R$ 141
milhões captados de um total de R$ 500
milhões previstos no projeto. GRI 102‑10

Assim, a base florestal da Lacan
Florestal passa a se localizar nos municípios de Água Clara (MS), Brasilândia
(MS), Três Lagoas (MS), Ribas do Rio
Pardo (MS), Santa Rita do Pardo (MS),
Bataguassu (MS), Selviria (MS), Nova
Mutum (MT) e Rio Negrinho (SC).
A sede encontra-se em Três Lagoas,
reconhecida como “Capital Mundial da
Celulose”, devido à expansão do setor.
Os sócios e parte das áreas administrativa e financeira estão no escritório
central em São Paulo. GRI 102‑3

Água Clara (MS)
Brasilândia (MS)
Bataguassu (MS)
Nova Mutum (MT)
Ribas do Rio Pardo (MS)
Rio Negrinho (SC)
Três Lagoas (MS)
Santa Rita do Pardo (MS)
Selviria (MS)
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Materialidade
Parte do escopo de um amplo trabalho
de planejamento estratégico para a
inclusão dos aspectos ESG no core da
Lacan Ativos Reais, a construção dos
temas materiais da Lacan Florestal
considerou as diretrizes da GRI e as
melhores práticas.

SOBRE O RELATÓRIO

IDENTIDADE

GRI 102‑42, 102‑43, 102-44, 103-1

Dessa forma, a partir de 20 temas
levantados em uma percepção de
mercado que contou com benchmarking
em empresas pares, estudos e documentos públicos, foi estruturada, em
2020, a primeira pesquisa on-line da
organização para ouvir seus cotistas.

TEMA MATERIAL

DESCRIÇÃO

Energias renováveis

Foco em privilegiar soluções e tecnologias de energia limpa,
políticas e investimentos em eficiência energética.

Biodiversidade
e regeneração
ambiental

Promover a biodiversidade, a regeneração de áreas, matas e fauna
nativas; realizar manejo florestal responsável e otimizar os serviços
ecossistêmicos fornecidos por áreas florestais.

Desempenho
econômico

Garantir saúde financeira, incluindo fluxo de caixa, retornos e
valorização dos ativos; capacidade de acesso a crédito; equilíbrio
em subsídios do governo e proteção diante de instabilidades do
sistema financeiro.

Governança
corporativa

Garantir políticas e procedimentos para tomada de decisão;
composição, remuneração, competências e independência do board.

Padrões e
certificações
internacionais

Garantir toda área de floresta certificada pelo padrão de manejo
florestal; garantir rastreabilidade entre terceiros e busca por boas
práticas em padrões socioambientais.

Mudanças
climáticas

Gerenciar oportunidades e riscos apresentados pelas mudanças
climáticas; estratégias e políticas para resiliência e adaptação
climática; green bonds e posicionamento.

Gestão da água

Gerenciar riscos ligados ao consumo de água e efluentes; controlar
o estresse hídrico, outorgar a qualidade; promover políticas para
reúso, tratamento e eficiência no uso.

Ética, compliance
e transparência

Aplicar o código de conduta, garantir a integridade de relações,
incluindo combate à corrupção e a práticas anticompetitivas.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

O resultado da análise – que classificou
os aspectos em cinco categorias que
vão de muito relevante a nada relevante
sobre a gestão de ativos florestais
– trouxe insumos importantes para
priorização dos temas materiais da
Lacan Florestal. Temas como análise

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

DESEMPENHO
ECONÔMICO

de riscos socioambiental e governança
surgiram nas prioridades de nossos
investidores, passando a direcionar
tanto a Estratégia de Sustentabilidade
da Lacan Florestal quanto os indicadores e assuntos abordados neste
relatório. GRI 102‑47

LIMITE DO IMPACTO GRI 102-46

INDICADORES GRI

Dentro e fora da organização

302-1, 302-2

Fora da organização

304-1, 304-3

Dentro e fora da organização

201-1, 201-2

Dentro e fora da organização

205-1, 205-3, 419-1

Dentro e fora da organização

307-1, 412-1, 419-1

Dentro e fora da organização

201-2, 305-1, 305-2,
305-3, 305-4, 305-5,
305-6, 305-7

Dentro e fora da organização

303-1, 303-2. 303-3

Dentro e fora da organização

205-1, 205-3, 206-1

ODS
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8

9

13

12

13

8

12

13

16

16

3
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16

14
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Capital humano
Nos três estados brasileiros em que
está presente, a Lacan Florestal soma
uma força de trabalho de 343 pessoas,
sendo 16 colaboradores próprios, que
fazem a gestão administrativa, e 327
terceirizados que atuam na operação
no campo. GRI 102‑8
A empresa tem na equipe seu maior
trunfo para alcançar resultados, por
isso segue uma gestão de recursos
humanos pautada no zelo e rigor às
melhores condições de trabalho, saúde
e segurança, sempre em concordância
com as legislações trabalhistas
vigentes no país.
Um dos objetivos da Lacan Florestal é
incentivar a economia local por meio
da contratação, sempre que possível,
de membros das comunidades, com
equiparação de benefícios entre colaboradores próprios e terceirizados.
Acreditando que um melhor ambiente
de trabalho resulta invariavelmente em
mais produtividade, a Lacan Florestal
se preocupa desde a alimentação de
seus colaboradores ao transporte deles,
oferecendo comida com controle de
temperatura, balanceada e monitorada
por nutricionista. Mesmo em campo, as
pausas são feitas em refeitórios móveis
ou em tendas confortáveis e protegidos
em relação à higiene.

Todos os alojamentos são adaptados
às normas específicas, oferecendo
conforto e segurança a colaboradores
e terceirizados. O transporte é feito em
ônibus com ar-condicionado, poltronas
largas, reclináveis e em concordância
com as normas de segurança impostas
pelo Código Brasileiro de Trânsito para
o transporte coletivo de passageiros.
A segurança do trabalho é um valor
prioritário e inegociável da empresa.
Os colaboradores, em especial os
terceirizados que trabalham no campo,
receberam formações em primeiros-socorros, aplicação de defensivos
agrícolas e combate e prevenção a
incêndios florestais.
Além disso, a empresa sempre busca a
promoção da diversidade por meio de
iniciativas; o repúdio total e veemente a
toda e qualquer forma de exploração de
trabalhadores; e o compromisso de não
contratação, sob nenhuma hipótese,
de trabalho infantil, ilegal, análogo ao
escravo ou em qualquer outra condição
degradante. Todos esses princípios são
impostos também aos nossos fornecedores e terceirizados. GRI 102-9

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

DESEMPENHO
ECONÔMICO
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EMPREGADOS CONTRATADOS (CLT) POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL¹,² GRI 102‑8
2018

TIPO DE
CONTRATO

2019

2020

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Diretoria

3

0

3

4

0

4

4

0

4

Gerência

1

0

1

1

0

1

2

0

2

Administrativo

0

3

3

0

3

3

0

3

3

Analistas

2

0

2

2

0

2

2

0

2

Operacional

5

0

5

5

0

5

5

0

5

TOTAL

11

3

14

12

3

15

13

3

16

¹ Todos os contratos são por tempo indeterminado e jornada integral.
² Todos os funcionários estão alocados na região Centro-Oeste.

TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA GRI 102‑8
2018

TIPO DE CONTRATO

2019

2020

Próprios

Terceirizados

Próprios

Terceirizados

Próprios

Terceirizados

Abaixo de 30 anos

2

54

2

60

2

71

Entre 30 e 50 anos

10

199

11

177

12

251

Acima de 50 anos

2

4

2

3

2

5

TOTAL

14

257

15

240

16

327

TRABALHADORES POR GÊNERO¹ GRI 102‑8
2018

2019

2020

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

236

21

257

225

15

240

313

14

327

¹ Todos os trabalhadores terceirizados estão alocados na região Centro-Oeste.

INDIVÍDUOS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA GRI 102‑8

Conselho de Administração

2018

2019

2020

2

2

2
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SOBRE O RELATÓRIO

IDENTIDADE

O desafio do coronavírus
O maior desafio de 2020 na gestão de
pessoas foi, sem dúvida, a pandemia
do novo coronavírus. A crise sanitária
exigiu ação e tomada de decisão em
tempo recorde, tanto para garantir a
saúde de colaboradores, terceirizados,
fornecedores e comunidades como para
manter o cronograma e os padrões de
rentabilidade assumidos pela empresa.
A prioridade foi a preservação da
vida e a segurança de todos. Ainda
nas primeiras semanas de pandemia,
quando se mostrou necessário
implantar o isolamento social para
frear a propagação do vírus, a Lacan
Florestal direcionou seus colaboradores das áreas administrativas e
financeiras para o home office. Todos
os processos foram adaptados para
esse novo formato, migrando o trabalho
em rede para em nuvem e garantindo
assinaturas digitais de contratos,
contando com um sofisticado sistema
de segurança de informações.

Viagens foram suspensas e todos os
processos passaram a ser executados
de forma remota, usando inclusive
drones para monitorar as áreas plantadas a distância.
Considerada atividade essencial,
o plantio foi retomado ainda nas
fases mais restritivas dos planos de
contenção da circulação. No entanto,
os trabalhadores de campo, contratados ou terceirizados, só voltaram
ao trabalho após a implantação de
rigorosos protocolos de segurança,
seguindo à risca o recomendado pelas
principais autoridades sanitárias do
Brasil e do mundo.

Consideradas essenciais, as
atividades de campo não pararam,
mas a prioridade foi preservar a
vida e a segurança das pessoas

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Abordagem humana
na pandemia
Com o objetivo de aproximar a equipe após
um período prolongado de isolamento
social, a Lacan Florestal realizou, já no
princípio de 2021, um happy hour on-line,
que ocorreu em 14 de abril. A ideia era criar
um espaço de descontração e de amizade
entre os colaboradores, valorizando a saúde
mental e os laços humanos da equipe.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI
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SOBRE O RELATÓRIO

IDENTIDADE

Visão estratégica
Pioneira no Brasil como gestora de
fundos florestais e no estabelecimento
de parcerias de longo prazo com
grandes empresas do setor, a Lacan
Florestal possui um modelo de negócios único, baseado em estratégias
que visam à redução dos riscos de
mercado. A empresa encerrou 2020 com

três fundos sob gestão em projetos
que ocupavam uma área de 68,2 mil
hectares, mas o seu planejamento para
o próximo ciclo de quatro anos prevê
chegar a 150 mil hectares em ativos
florestais sob gestão até o fim de 2024.
GRI 102‑15

Diferenciais competitivos
EXPERIÊNCIA FLORESTAL:

» Experiência florestal inigualável em todas as regiões do Brasil
e algumas regiões da América Latina
» Capacidade de formação de equipe
GERAÇÃO DE NEGÓCIOS:

» Capacidade de gerar negócios com grandes players do setor florestal
» Utilização de sofisticadas estruturas legais e financeiras
RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES:

» Relacionamento próximo e transparente com os investidores
» Atendimento ágil às demandas dos cotistas

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Entre os investidores dos fundos da
Lacan Florestal há 36 fundos de pensão
locais, investidores institucionais europeus, além de pessoas físicas através
de private banks e family offices.
A composição do passivo é bastante
pulverizada, conforme gráfico abaixo:

5%

1%
Sócios

Family offices

6%
Private (pessoas físicas)

13%
Investidores
estrangeiros

2%
Seguradoras

73%
Fundos de pensão
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SOBRE O RELATÓRIO

Estrutura de Governança

IDENTIDADE

GRI 102‑18, 102‑19

A governança da Lacan Florestal é
formada por um Comitê de Gestão,
um Conselho com seis conselheiros

(sendo dois deles independentes) e uma
Diretoria formada por membros da administração das empresas envolvidas.

COMITÊ DE GESTÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Composto por quatro sócios da Lacan
Ativos Reais, o comitê se reúne
periodicamente, mas sem frequência
definida. Responsável pelo desenvolvimento e pela aprovação dos princípios
da empresa, incluindo seu propósito,
sua missão, seus valores e sua visão, é
o órgão que define estratégias, planos
de remuneração, políticas e metas
relacionadas aos impactos econômico,
social e ambiental das operações. Cabe
ao Comitê também gerir impactos,
riscos e oportunidades relacionadas às
estratégias ESG. Por isso, o órgão pode
contratar consultores especialistas em
momentos-chave, para participar de
reuniões e compor o grupo. GRI 102‑20

Formado por três sócios, esse comitê
se reúne mensalmente para analisar
assuntos relacionados à decisão de
investimentos; seleção, alocação e
avaliação de ativos; monitoramento e
decisão de desinvestimento.

CONSELHO
É formado por seis conselheiros, sendo
dois independentes e quatro sócios da
Lacan Ativos Reais. O grupo se reúne
mensalmente para discutir e entender
as tendências do setor, contribuindo
decisivamente para o desenvolvimento
de estratégias do negócio.

DIRETORIA

Chairman da Lacan Florestal,
Luiz Augusto Candiota, é
membro do Comitê de Ética
da ANBIMA (Associação
Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de
Capitais), representando a
Lacan Ativos Reais, associada
à organização. GRI 102‑13

É composta por quatro membros,
eleitos pelos conselheiros, que também
se reúnem periodicamente para avaliar
e tomar decisões sobre a empresa e
seus negócios, respeitando sempre
a estratégia definida pelo Comitê de
Gestão e pelo Conselho.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

Ética, compliance e
transparência

GRI 102‑16, 102‑17, 103‑2, 103‑3 | 205, 206, 419, 205‑1

Entre os princípios que regem a Lacan
Florestal estão a transparência, a ética
e a responsabilidade com o negócio,
com o meio ambiente e com as comunidades. Diante desse compromisso,
a empresa possui um Código de Ética
(assinado por todos os colaboradores);
um Manual de Compliance, Ética e
Conduta, a fim de evitar a adoção de
práticas caracterizadoras de concorrência desleal e/ou condições não
equitativas, respeitando os princípios
de livre negociação; e uma Política de
Prevenção de Corrupção, que tem por
base os princípios da Lei Brasileira
Anticorrupção. O documento – que
norteia os padrões adotados no tocante
a legalidade, transparência e integridade – é voltado para colaboradores
próprios, terceirizados, fornecedores,
subcontratados, consultores e prestadores de serviços. GRI 205-1
A Lacan Florestal não atua diretamente
com o setor público, mas ainda assim
mantém uma relação isenta e transparente com representantes do Estado e
com funcionários públicos quando há
interface com a companhia.

Os gestores têm a responsabilidade de
assumir ações e condutas que reforcem
os valores e as práticas de compliance
entre os colaboradores, que, assim
como os terceirizados, são incentivados a reportar qualquer prática de
não conformidade diretamente para seu
gestor, que terá a responsabilidade de
acionar o departamento de Compliance.
Qualquer ação ou comportamento que
não esteja adequado aos princípios
éticos da companhia pode também
ser reportado diretamente ao Canal
de Ética da empresa pelo e-mail
compliance@grupolacan.com.br. O
canal também é aberto para receber
relatos de inconformidades, sugestões
e esclarecer dúvidas de fornecedores,
subcontratados, consultores e prestadores de serviços. Sem exceção, todas
as informações recebidas pelo canal
são analisadas pelo Comitê de Gestão.
Além disso, as comunidades locais,
próximo às fazendas, também são
constantemente estimuladas a contatar
a Lacan Florestal em caso de dúvidas
ou ocorrências, via contato telefônico
amplamente divulgado nas operações. Em 2020, o canal recebeu três
interações das comunidades vizinhas,
com demandas sobre auxílio socioeconômico, deslocamento e informes de
potenciais focos de incêndio.
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SOBRE O RELATÓRIO

IDENTIDADE

Padrões e certificações
internacionais
A Lacan Florestal segue criteriosamente os princípios e critérios
do Forest Stewardship Council
(FSC) e é signatária do Principles
for Responsible Investment (PRI),
mantendo assim um estreito compromisso com as melhores práticas de
sustentabilidade e ética no negócio.
GRI 102‑12

A empresa possui práticas de sustentabilidade pautadas no respeito ao meio
ambiente e na geração de valor social
e econômico. Tem ainda um moderno
Plano de Manejo, objetivando assim
ser referência em florestas plantadas
no Brasil. A mesma excelência mantida
nos critérios socioambientais também
se estende para o respeito aos direitos
humanos e às comunidades dos locais
onde atua.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

FSC e PRI

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

GRI 103‑2, 103‑3 | 412

Todas as operações da Lacan Florestal
têm como meta alcançar os padrões de
qualidade previstos nos Princípios e
Critérios do FSC®. Isso assegura um
manejo florestal de excelência para
o meio ambiente e para o negócio,
conciliando e promovendo benefícios
ecológicos, sociais e econômicos.
As certificações são obtidas por meio
de auditorias independentes e externas,
realizadas por órgãos fiscalizadores
que acompanham e avaliam todas
as operações da empresa desde o
cuidado com as mudas, o plantio, a
manutenção, a colheita e o embarque
para a indústria, observando aderência
às práticas de respeito aos Direitos
Humanos, à garantia aos direitos
trabalhistas e à conformidade com a
legislação ambiental.

Todo esse processo passa por constantes avaliações que monitoram os
impactos sociais e ambientais do
negócio, levando em conta inclusive a
segurança e a saúde dos trabalhadores
e a conformidade com leis municipais,
estaduais e federais. Em 2020, não
foram identificadas ocorrências de
impactos negativos significativos que
tangem esses temas. GRI 412‑1
Além disso, desde 2013, a empresa
é signatária do PRI. A certificação
assegura que a empresa alcance os
resultados econômicos e financeiros
e o retorno aos acionistas, ao mesmo
tempo que adota práticas responsáveis
de investimento em curto, médio e
longo prazos.
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SOBRE O RELATÓRIO

IDENTIDADE

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI
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Compromisso
socioambiental
» Energias renováveis
» Biodiversidade e regeneração ambiental
» Mudanças climáticas
» Gestão da água
» Desenvolvimento local
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SOBRE O RELATÓRIO

Plantar árvores garante a produção de uma
matéria‑prima reciclável e renovável, com menos
impacto ao meio ambiente e mais previsibilidade
nos processos industriais. Assim, o impacto do
nosso negócio para o meio ambiente e para a vida
humana tende a ser extremamente positivo.
O desenvolvimento das florestas da
Lacan Florestal é regularmente monitorado através do inventário florestal
qualitativo (IFQ) e contínuo (IFC).
Com base nas curvas de crescimento
florestal, é possível mensurar o estoque
de madeira no presente e estimar a
prognose de produtividade de cada
fazenda no futuro, de forma que os
resultados correlacionam a produtividade florestal e o retorno financeiro do
projeto por período. GRI 201‑2
Integrante da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore),
a Lacan Florestal acredita que as
florestas plantadas têm importância
ímpar para evitar desmatamento de
matas nativas e, portanto, de hábitats
de diversas espécies, protegendo a

biodiversidade e também o solo e as
nascentes de rios. Além disso, as
matérias-primas oriundas das árvores
plantadas têm sido cada vez mais
utilizadas como fontes alternativas de
geração de energia elétrica, reduzindo
as emissões de CO2 e de outros Gases
de Efeito Estufa (GEE). GRI 102‑13
Um dos principais objetivos da Lacan
Florestal é otimizar o uso de energia,
dando preferência para fontes renováveis, mais sustentáveis e com menos
impactos no meio ambiente. GRI 103-2,
103-3 | 302

IDENTIDADE

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

Energias renováveis
ENERGIA CONSUMIDA (GJ)¹ GRI 302‑1

Eletricidade
Refrigeração
TOTAL

2018

2019

2020

6.120

7.990

5.800

940

716

845

7.060

8.706

6.645

2018

2019

2020

535.195

490.326

644.484

7.060

8.706

6.645

542.255

499.032

651.129

¹ Não há consumo de energia para aquecimento ou vapor.

TOTAL DE ENERGIA CONSUMIDA (GJ)¹ GRI 302‑1

Combustível de fonte não renovável²
Energia consumida³
TOTAL
¹ Energia vendida: não aplicável.
² Óleo diesel.

³ A matriz energética brasileira é majoritariamente advinda de fontes
renováveis.
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IDENTIDADE

Biodiversidade e
regeneração ambiental
GRI 103‑2, 103‑3 | 304, 307

A preservação do meio ambiente
e dos recursos naturais é um valor
inegociável da Lacan Florestal. Todos
os negócios da empresa seguem
rigorosamente políticas de manejo, de
gestão ambiental e de conservação de
áreas naturais.

A atenção se volta especialmente para
os 21.259,29 km² de mata nativa do Mato
Grosso do Sul, homologados pelas
autoridades governamentais como
áreas de preservação permanentes, nas
regiões de Três Lagoas, Água Clara,
Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do
Pardo, Bataguassu e Selviria.

O monitoramento ambiental tem
como objetivo central atender às
demandas identificadas em avaliações
de impactos ambientais, estudos
de conservação e nas diretrizes e
estratégias do FSC. Dessa forma, são
realizados monitoramentos anuais na
área de atuação para compreender
potenciais impactos na biodiversidade,
caso medidas compensatórias não
sejam adotadas. O sistema foca na
preservação das áreas do entorno das
plantações, contribuindo para que a
flora seja perpetuada e para que ocorra
a manutenção das áreas de refúgio para
a fauna.

GRI 304‑1, 304‑3

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

Flora e Fauna
Como ações complementares de
proteção à biodiversidade, há ainda
os programas de monitoramento de
flora e fauna das diferentes regionais
de atuação, cujos resultados servem
para atualizar anualmente o Plano de
Manejo Florestal, bem como para o
aprimoramento do processo de gestão
ambiental da empresa.
Sobre preservação da fauna, os grupos
prioritários de monitoramento são os
de aves e mamíferos de médio e grande
portes, sobre os quais há boa disponibilidade de informações na comunidade
científica, permitindo embasar os dados
coletados em campo em análises e
discussões. Tais animais são de mais
fácil avistamento e identificação, e sua
presença funciona como bons indicadores ambientais, devido à sua sensibilidade às alterações no meio ambiente.
Esse trabalho permite a coleta de
informações que podem servir de base
para estudos mais específicos, quando
houver necessidade.
Em relação à flora, a empresa empenha-se em avaliar e catalogar o estado
geral da vegetação nativa nas áreas
naturais de suas fazendas, o que
possibilita o monitoramento da estrutura fitofisionômica e da composição
florística dos locais ao longo do tempo.

A seleção de áreas de monitoramento
abrange sempre diferentes estágios
de regeneração.
Os parâmetros a serem monitorados
são divididos em qualitativos e quantitativos, e tratam principalmente dos
seguintes aspectos: estrutura fitofisionômica; identificação de espécies;
presença de espécies indicadoras de
áreas conservadas/perturbadas; e parâmetros fitossociológicos da estrutura
horizontal e vertical.
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Recuperação
de Área Degradada
A Lacan Florestal idealizou um projeto
para identificar e recuperar áreas
degradadas, visando atendimento legal,
em especial às regiões protegidas,
como áreas de preservação permanente
(APP) e reserva legal (RL). Consiste
no levantamento de informações e
diagnósticos que permitam avaliar a
degradação ou alteração ocorrida e, a
partir daí, definir medidas adequadas
para a recuperação por meio de plantio
e isolamento das áreas.
O piloto do projeto foi realizado em
2020, em Três Lagoas (MS), em parceria
com a Associação dos Agricultores
Familiares do Assentamento 20 de
Março. Contou com isolamento da área
para regeneração natural e manejo de
espécies nativas plantadas. Para isso,
foram adquiridas 546 mudas nativas
do Cerrado.
A iniciativa apoia a regularização dos
imóveis rurais, fortalece a formação
dos corredores ecológicos para a
conservação da biodiversidade,
promove a implantação de sistemas
socioambientais, projetos de fixação de
carbono e ampliação de áreas verdes.

SOBRE O RELATÓRIO

IDENTIDADE

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Mudanças climáticas
O plantio de florestas de eucalipto
é responsável pela captura de uma
grande quantidade de carbono da
atmosfera, que contribui com a redução
do efeito estufa. Dessa forma, a missão
da Lacan Florestal de produzir madeira
a partir de florestas renováveis de alta
qualidade e produtividade, utilizando
práticas sustentáveis e de excelência
tecnológica, está totalmente em
linha com a redução e o controle das
mudanças climáticas.
Associada à Indústria Brasileira de
Árvores (Ibá), a Lacan Florestal possui
membros em diferentes comitês da
organização, que reúne empresas do
setor florestal e estabelece metodologias e controle para análises em
inventário de emissões. Participa ainda
de diferentes iniciativas a respeito do
tema Gases de Efeito Estufa (GEE).
GRI 102‑13

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

GRI 103‑2, 103‑3 | 305

Desde 2019, a Lacan Florestal passou a
realizar seu próprio inventário de emissões e remoções anuais de GEE, no
qual são incluídos os escopos 1, 2 e 3.
Entre 2019 e 2020, a base florestal da
empresa contribuiu com remoções
de carbono da atmosfera da ordem
de 933.426,8 tCO2e. Assim, o balanço
total de carbono foi negativo em
922.574,6 tCO2e, ou seja, a companhia
removeu o referido do valor da atmosfera após descontar as emissões de
todos os escopos.

+ de 933 mil toneladas de
CO2 equivalente removidas da
atmosfera com a contribuição
da Lacan Florestal
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IDENTIDADE

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA ¹, ²,³ GRI 305‑1
Escopo 1 (tCO2 equivalente)

2019

2020

Emissões fugitivas

1.158,5

1.158,5

Processamento físico-químico

5.451,7

7.695,6

TOTAL DE EMISSÕES BRUTAS DE CO2

6.610,2

8.854,0

¹ Cálculo considera as emissões de CO2 e de PFCs e não houve emissões biogênicas de CO2.
²Ano-base: 2019.
³ Metodologia GHG Protocol.

EMISSÕES INDIRETAS PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ¹, ², ³ GRI 305‑2

Escopo 2 (tCO2 equivalente)

2019

2020

4,4

3,8

¹ Cálculo considera as emissões de CO2.
²Ano-base: 2019.
³M
 etodologia GHG Protocol.

OUTRAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA ¹, ² GRI 305‑3
Escopo 3 (tCO2 equivalente)
Bens e serviços adquiridos
Atividades relacionadas ao setor de combustível e energia
(não incluídas no Escopo 1 ou Escopo 2)
Viagens a negócios²
Transporte de empregados
TOTAL
EMISSÕES BIOGÊNICAS DE CO2

2019

2020

1.968,6

1.947,5

0,7

0,7

232,2

0,0

51,7

51,2

2.253,2

1.999,4

N.D.

229,1

¹C
 álculo considera as emissões de CO2 e de PFCs.
²D
 evido às ações de distanciamento social no contexto da pandemia de Covid-19, não houve
viagens a negócios em 2020.
³M
 etodologia GHG Protocol.

CONSOLIDADO (tCO2 EQUIVALENTE)
Escopos 1, 2 e 3

2019

2020

Escopo 1

6.610,2

8.854,0

Escopo 2

4,4

3,8

Escopo 3

2.253,2

2.231,5

TOTAL

8.867,8

11.089,3

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

DESEMPENHO
ECONÔMICO

GESTÃO DE CO2 POR FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)
2018

2019

2020

25.083

45.405

46.233

FIP 1

25.083

24.881

21.200

FIP 2

N.A.

20.524

25.033

5.148.734

6.636.151

7.569.577

FIP 1

5.148.734

4.926.659

4.075.010

FIP 2

N.A

1.709.492

3.494.567

4.503.898

5.756.030

6.602.786

FIP 1

4.503.898

4.318.280

3.601.660

FIP 2

N.A

1.437.750

3.001.126

tCO2e/ha

205,26

198,01

192,21

FIP 1

205,26

198,01

192,21

FIP 2

N.A

83,29

139,60

1,14

1,15

1,15

FIP 1

1,14

1,14

1,13

FIP 2

N.A

1,19

1,16

Área de plantio (ha)

Estoque de carbono (tCO2e)

Estoque de madeira (m³cc)

tCO2e/ m³cc

INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA GRI 305‑4
Volume de madeira estocado m³/t de CO2e

2019

2020

5.756.029,8

6.602.786,0

8.867,8

11.852,2

649,1

608,4

2019

2020

1.487.416,14

933.426,83

Volume de madeira estocado (m³)
Total de emissões de GEE (tCO2 equivalente)
Intensidade de emissões de gases de efeito estufa

REDUÇÕES DE EMISSÕES DE GEE ¹ GRI 305‑5
Escopo 1 (tCO2 equivalente)
TOTAL

¹ Apenas as reduções associadas ao Escopo 1 são monitoradas.
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Gestão da água
Comprometida com o uso responsável
da água em todo manejo florestal e
cadeia de valor, a Lacan Florestal
dá atenção especial aos locais de
captação de água dentro de propriedades sob sua responsabilidade: bacia
do rio Paraná, bacia do rio Sucuriú,
bacia do rio Verde, bacia do Rio Pardo
e bacia do rio Arinos. A empresa
realiza trabalhos de conscientização
sobre o uso racional de água e sobre
a importância desse recurso entre
os colaboradores nas operações de
manejo, e também acompanha os registros de captação da água nos locais
autorizados. GRI 303‑1

IDENTIDADE

GRI 103‑2, 103‑3 | 303

Uma das prioridades é garantir os
padrões de qualidade e quantidade
da água dentro das bacias hidrográficas. Por isso, a política de gestão
da água posta em prática pela Lacan
Florestal compreende ações em três
frentes: preventivas ou corretivas;
pontuais ou distribuídas; e educativas
e legislativas.
A empresa adota práticas ambientais
alinhadas com as legislações federal,
estadual e municipal, implementando
normas e procedimentos operacionais
pautados nas melhores metodologias
e práticas de conservação do solo
e, consequentemente, dos recursos
hídricos. Segue, ainda, informações
de grandeza e representatividade dos
recursos hídricos e realiza monitoramento das águas seguindo a Resolução
da Secretaria de Meio Ambiente, das
Cidades, do Planejamento, da Ciência
e Tecnologia do Mato Grosso do Sul
(SEMAC) n° 08/2011.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Manejo florestal e microbacias
O Plano de Manejo Florestal da
Lacan Florestal é uma ferramenta
que demonstra a sustentabilidade da
produção florestal para os stakeholders,
assegurando o planejamento de curto,
médio e longo prazos para manter o
abastecimento de madeira nos diversos
segmentos de mercados e nas unidades
industriais de celulose do Mato Grosso
do Sul.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI
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GRI 102‑11

Os resultados do monitoramento
mostram se as práticas de manejo
garantem água para a produção
florestal e para as demandas da
sociedade e monitoram as condições
pluviométricas, as mudanças climáticas
e os impactos das outras formas de uso
da terra na região.
VOLUME TOTAL DE ÁGUA CAPTADA
(EM MEGA LITRO) ¹,²,³ GRI 303‑3

Seguindo o documento, o sistema de
captação de água nas áreas produtivas
da Lacan Florestal é realizado somente
em microbacias e com autorização
de órgãos ambientais. Esse processo
requer uma análise minuciosa da vazão
da microbacia, das condições hídricas
da região e do impacto do manejo
florestal na quantidade e qualidade de
água disponível.

Água doce - superficial
(TOTAL)

2019

2020

43.834.157 ML

33.466.000 ML

¹ Não há captação de água subterrânea, marinha ou
volume comprado de terceiros, bem como em áreas de
estresse hídrico.
² A diminuição na captação de água entre os anos se deve à
menor operação de plantio em 2020.
³ Água doce (≤ 1000 mg/l de sólidos dissolvidos totais).
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Desenvolvimento local
Visando fomentar o desenvolvimento
sustentável das regiões onde atua,
a Lacan Florestal instituiu plano
de ação nos entornos das áreas
plantadas, com o objetivo de reduzir
desigualdades sociais, respeitar a
diversidade e preservar o patrimônio
cultural local. Além disso, as ações
incrementam o conhecimento dos
envolvidos sobre o processo de manejo
florestal, ajudando assim na escolha da
estratégia mais adequada no dia a dia
das comunidades.

Plano de ação da Lacan
Florestal busca reduzir
desigualdades sociais,
respeitar a diversidade
e preservar o patrimônio
cultural do entorno das
áreas plantadas

Programa Colmeias
A iniciativa oferece a famílias de
Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara,
Bataguassu e Ribas do Rio Pardo a
possibilidade de se tornarem apicultoras, terem uma nova profissão e
gerarem renda para si e para a região.
Isso porque as florestas de eucalipto
são ambientes propícios ao desenvolvimento da apicultura e a Lacan Florestal
cede suas fazendas no Mato Grosso do
Sul para essa prática. Em 2020, foram
extraídos 7.050 quilos de mel das 1.035
caixas de abelhas distribuídas em cinco
áreas no estado.
O projeto possibilita ainda que os
apicultores assumam o papel de
“guardiões” das florestas, protegendo-as de incêndios e outras
ocorrências prejudiciais.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

Ação na pandemia
Durante a pandemia do novo coronavírus e os
desafios que se apresentaram ao sistema público
de saúde, a Lacan Florestal realizou a doação
da estrutura metálica que serviu de base para
a construção do hospital de campanha de Água
Clara (MS) e doou alimentos para a comunidade
de Garcias (MS), atendendo 35 famílias.
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Panorama
Em um ano desafiador como 2020,
em que as projeções econômicas
assumiram perspectivas pessimistas
e passaram por diversas revisões, no
Brasil e no mundo, o setor florestal
teve desempenhos positivos e se
mostrou essencial durante a crise
sanitária causada pela pandemia do
novo coronavírus.
As indústrias florestais tiveram uma
contribuição importante na proteção
da saúde, produzindo matéria-prima
para a confecção de equipamentos de
proteção individual, produtos sanitários e de higiene, papel respirador e
embalagens para alimentos e insumos
médicos. Por isso, o setor foi considerado essencial e não interrompeu suas
atividades nem durante os períodos
mais severos de restrição devido à
pandemia, o que garantiu resultados
satisfatórios em 2020.
O setor é, ainda, considerado chave
por especialistas para que muitas
empresas e governos alcancem seus
compromissos com emissões zero de
gases tóxicos na atmosfera, assumidos
no Acordo de Paris. Essa postura é
essencial para mitigar os efeitos das
mudanças climáticas.
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Resultados
econômico-financeiros
GRI 103‑2, 103‑3 | 201

Os projetos florestais costumam ser de
longo prazo, variando de 10 a 20 anos de
maturação. Portanto, os principais indicadores de desempenho econômico do
negócio são a Taxa Interna de Retorno
(TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL).

candidatos ao investimento são
analisados, podendo variar o retorno
ao investidor dependendo das peculiaridades de cada um deles. Entretanto, a
decisão final do investimento é responsabilidade do Comitê de Investimento.

Em relação à TIR, principal indicador
utilizado na gestão da Lacan Florestal,
a empresa define e compartilha um
objetivo definido com os investidores
antes do momento de captação
dos recursos.

O acompanhamento dos projetos segue
com base na TIR sendo analisada
mensalmente junto a outros indicadores financeiros que avaliam o retorno
dos projetos.

Em um segundo momento, o indicador
é utilizado durante a implementação
do investimento, quando os projetos

O faturamento anual da Lacan Florestal
não é divulgado por uma questão estratégica da companhia.

Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor
Presente Líquido (VPL) são os principais
indicadores de desempenho econômico
da Lacan Florestal

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

Novos negócios

DESEMPENHO
ECONÔMICO

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

GRI 102-11

Sempre com foco no crescimento e na
sustentabilidade do negócio, a Lacan
Florestal procura e aproveita oportunidades de expandir sua atuação.
O grande destaque de 2020 foi o
início do Fundo 3, que assegurará
a expansão da Lacan Florestal nos
estados em que já atua e também
o início da operação na região Sul,
começando por Santa Catarina. Assim,
a Lacan Florestal passou a gerir três
fundos florestais e a contar com a
adesão de 36 fundos de pensão locais,
private banks, além de investidores
institucionais estrangeiros.
Mesmo no cenário desafiador da
pandemia, não houve qualquer tipo de
atraso nos cronogramas, o que garantirá a entrega dos contratos no prazo
estipulado, preservando a confiança, a
credibilidade e a sustentabilidade do
negócio, assim como o retorno previsto
aos acionistas e investidores.

A tendência de redução da oferta
do produto, combinada ao aumento
da demanda por produtos florestais,
resultou num aumento geral de
preços, de forma que a Lacan Florestal
investiu na ampliação do negócio para
mercados diferentes. A nova operação
florestal na região Sul do Brasil,
iniciada em 2020 com um ativo florestal
em Santa Catarina, será voltada para
a madeira, principalmente de pinus,
para múltiplo uso, o que aumenta o
mercado consumidor.
Com um caráter mais pulverizado, o
pinus atende desde as indústrias de
pequeno até as de grande porte. Ele é
usado principalmente pela construção
civil, pela indústria moveleira, painéis
de madeira, celulose e biomassa.
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Sumário de conteúdo da GRI
GRI 102‑55

CONTEÚDOS GERAIS
GRI Standards

Conteúdo

Página

Omissão ODS

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
GRI 101 não possui conteúdos
PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102:
Conteúdos
gerais 2016

102-1 Nome da organização

3

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

8

102-3 Localização da sede

11 e 50

102-4 Local de operações

11

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

8

102-6 Mercados atendidos

8

102-7 Porte da organização

8

102-8 Informações sobre empregados e outros
trabalhadores

14 e 15

102-9 Cadeia de fornecedores

14

102-10 Mudanças significativas na organização
e na sua cadeia de fornecedores

11

102-11 Princípio ou abordagem da precaução

43

102-12 Iniciativas externas

24

102-13 Participação em associações

22, 28 e 33

102-14 Declaração do mais alto executivo

4

102-15 Principais impactos, riscos e
oportunidades

20

8

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de
comportamento

10 e 23

16

102-17 Mecanismos para orientações e
preocupações referentes à ética

23

16

8, 10

ESTRATÉGIA
GRI 102:
Conteúdos
gerais 2016

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102:
Conteúdos
gerais 2016

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

GRI Standards

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Conteúdo

Página

102-18 Estrutura da governança

22

102-19 Delegação de autoridade

22

45

Omissão ODS

GOVERNANÇA

GRI 102:
Conteúdos
gerais 2016

102-20 Responsabilidade de cargos e funções de
nível executivo por tópicos econômicos, 22
ambientais e sociais
102-38 Proporção da remuneração total anual

Informações
confidenciais.

102-39 Proporção do aumento percentual na
remuneração total anual

Informações
confidenciais.

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102:
Conteúdos
gerais 2016

102-40 Lista de grupos de stakeholders

3

102-41 Acordos de negociação coletiva

90% da força de
trabalho da Lacan
Florestal é coberta
por acordos de
negociação coletiva.

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

12

102-43 Abordagem para engajamento de
stakeholders

12

102-44 Principais preocupações e tópicos
levantados

12

PRÁTICAS DE REPORTE
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas

Não se aplica.

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos
13
limites de tópicos

GRI 102:
Conteúdos
gerais 2016

102-47 Lista dos tópicos materiais

13

102-48 Reformulações de informações

3

102-49 Alterações no relato

3

102-50 Período coberto pelo relatório

3

102-51 Data do relatório mais recente

Junho de 2020,
referente ao
exercício de 2019.

102-52 Ciclo de emissão de relatórios

3

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 3

102-54 Declarações de relato em conformidade
com as Normas GRI

Este relatório foi
preparado em
conformidade com
as Normas GRI
opção “Essencial”.

102-55 Sumário de conteúdo da GRI

44

102-56 Verificação externa

Não há.

8
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TÓPICOS MATERIAIS
GRI Standards

Conteúdo

Página

Omissão ODS

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

42

103-3 Avaliação da forma de gestão

42

201-1 Valor econômico direto gerado e
distribuído

A Lacan Florestal faz
a gestão de diferentes
modalidades de
investimentos com
diferentes investidores
e, por isso, não consolida
demonstrações
financeiras (DFs) e não
divulga esse tipo de
informação.

8, 9

201-2 Implicações financeiras e
outros riscos e oportunidades
decorrentes de mudanças
climáticas

28

13

GRI 201: Desempenho
econômico 2016

COMBATE À CORRUPÇÃO

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 205: Combate à
corrupção 2016

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

23

103-3 Avaliação da forma de gestão

23

205-1 Operações submetidas a
avaliações de riscos relacionados 23
à corrupção
205-3 Casos confirmados de corrupção
e medidas tomadas

Em nossas atividades,
não houve casos e
riscos significativos
relacionados à corrupção.

16

16
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SOCIOAMBIENTAL

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Conteúdo
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Omissão ODS

CONCORRÊNCIA DESLEAL

GRI 103: Forma de
gestão 2016

 xplicação do tópico material e
103-1 E
seu limite

12

103-2 F
 orma de gestão e seus
componentes

23

103-3 A
 valiação da forma de gestão

23

GRI 206:
206-1 A
 ções judiciais por concorrência
Concorrência desleal
desleal, práticas de truste e
2016
monopólio

Não há ações judiciais
pendentes ou encerradas
durante o período
coberto pelo relatório
referentes à concorrência
desleal e a violações
de leis antitruste e
antimonopólio em que
a organização tenha
sido identificada como
participante.

16

ENERGIA

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 302: Energia 2016

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

28

103-3 Avaliação da forma de gestão

28

302-1 Consumo de energia dentro da
organização

29

7, 8, 12,
13

302-2 Consumo de energia fora da
organização

Não se aplica.

7, 8, 12,
13

103-1 E
 xplicação do tópico material e
seu limite

12

 orma de gestão e seus
103-2 F
componentes

36

 valiação da forma de gestão
103-3 A

36

303-1 I nterações com a água como um
recurso compartilhado

36

ÁGUA E EFLUENTES

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 303: Água e
efluentes 2018

6, 12

Não aplicável. Nas
303-2 Gestão dos impactos relacionados operações da Lacan
ao descarte de água
Florestal não há descarte
de água.

6

303-3 Captação de água

6, 8, 12

37
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Página

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

30

103-3 Avaliação da forma de gestão

30

IDENTIDADE

Omissão ODS

BIODIVERSIDADE

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 304:
Biodiversidade 2016

304-1 Unidades operacionais próprias,
arrendadas ou geridas dentro
ou nas adjacências de áreas de
30
proteção ambiental e áreas de alto
valor de biodiversidade situadas
fora de áreas protegidas

6, 14, 15

304-3 Hábitats protegidos ou
restaurados

30

6, 14, 15

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

33

103-3 Avaliação da forma de gestão

33

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de
Gases de Efeito Estufa (GEE)

34

3, 12,
13, 14,
15

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de
Gases de Efeito Estufa (GEE)

34

3, 12,
13, 14,
15

305-3 Outras emissões indiretas
(Escopo 3) de Gases de Efeito
Estufa (GEE)

34

3, 12,
13, 14,
15

305-4 Intensidade de emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE)

35

13, 14,
15

305-5 Redução de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE)

35

13, 14,
15

EMISSÕES

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 305: Emissões
2016

305-6 Emissões de substâncias
destruidoras da camada de ozônio Não se aplica.
(SDO)

3, 12

305-7 Emissões de NOx, SOx e
outras emissões atmosféricas
significativas

3, 12,
14, 15

Não se aplica.
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CONTEÚDO GRI
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Omissão ODS

CONFORMIDADE AMBIENTAL

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 307:
Conformidade
ambiental
2016

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

30

103-3 Avaliação da forma de gestão

30

307-1 Não conformidade com leis e
regulamentos ambientais

Não houve nenhuma
notificação
administrativa ou
sanção devido à não
conformidade ambiental.

16

AVALIAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 412: Avaliação
de direitos humanos
2016

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

25

103-3 Avaliação da forma de gestão

25

412-1 Operações submetidas a
avaliações de direitos humanos ou 25
de impacto em direitos humanos

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 419:
Conformidade
socioeconômica 2016

103-1 Explicação do tópico material e
seu limite

12

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

23

103-3 Avaliação da forma de gestão

23

419-1 Não conformidade com leis e
regulamentos socioeconômicos

Não houve não
conformidade com leis
e regulamentos na área
socioeconômica.

16
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Informações
corporativas
ENDEREÇOS

CRÉDITOS

Sede GRI 102‑3
Dr. Orestes Prata Tibery, 851
Centro, Três Lagoas (MS)
CEP 79600-070

Lacan Florestal

Escritório administrativo
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
2.179, cj 61
Jardins, São Paulo (SP)
CEP 01452-000

rpt.sustentabilidade

Coordenação
Alexandre dos Santos Bomfim
(Diretor de Risco e Compliance)

Conteúdo
Rejane Lima e Sarah Fernandes
Consultoria GRI
Juliane Duarte e Rachel Alves
Gestão de projetos
Ricardo Alves
Projeto gráfico
Ed Santana
Diagramação
Felipe Kaizer
Revisão
Alícia Toffani
Imagens
Ricardo Teles
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