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Suzano conquista certificação florestal FSC
São Paulo, 06 de janeiro de 2005. Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. (Suzano ou Companhia) – (Bovespa:
SUZB5), um dos maiores produtores integrados de celulose e papel da América Latina, anunciou hoje sua certificação
pelo FSC – Forest Stewardship Council, para o manejo de suas florestas nos estados da Bahia e do Espírito Santo, em
um total de 100 mil ha, e também para as atividades industriais da Unidade Mucuri.
“A obtenção desta certificação está baseada na aplicação sistemática do conceito de sustentabilidade, ou seja, ter
atividades economicamente viáveis, ambientalmente corretas e socialmente benéficas, e resulta do compromisso da
Suzano em todas as fases da formação florestal, que vai da pesquisa florestal, passa pela silvicultura e colheita e se
encerra na entrega da madeira na unidade de produção”, ressalta Luiz Cornacchioni, gerente da Divisão de Recursos
Naturais da Suzano Papel e Celulose.
“Ter o manejo das florestas e o processo da cadeia de custódia sob o selo FSC é, sem dúvida, um diferencial que
fortalecerá a atuação da Suzano especialmente nos mercados europeu e norte-americano, nos quais a empresa
poderá explorar novos nichos. Atualmente na seleção de um fornecedor, os clientes consideram além preço e da
qualidade do produto, as iniciativas desenvolvidas pela empresa para uma atuação responsável, séria e consistente”,
destaca Rogério Ziviani, Diretor de Negócios Internacionais.
Criado em 1993, o FSC (sigla em inglês para Forest Stewardship Council, que significa Conselho de Manejo Florestal)
é o resultado de uma iniciativa para a conservação ambiental e desenvolvimento sustentável de florestas, que hoje
conta com instituições certificadoras em 34 países e tem grande representatividade em termos mundiais. No FSC
colaboram ambientalistas, pesquisadores, engenheiros florestais, empresários da indústria e comércio de produtos de
origem florestal, trabalhadores, comunidades indígenas e outros povos da floresta. A unidade Mucuri da Suzano Papel
e Celulose foi auditada e recomendada pelo IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que é
a representante brasileira do SmartWood Program da Rainforest Alliance, entidade credenciada pelo FSC.
A Suzano Papel e Celulose é um dos maiores produtores verticalmente integrados de papel e
celulose de eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 1.1 milhão
toneladas de celulose total e de 820 mil toneladas de papel. A Suzano Papel e Celulose oferece
um amplo espectro de produtos de papel e celulose para os mercados doméstico e internacional,
com posições de liderança em segmentos chave do mercado brasileiro e quatro linhas de
produtos: (i) celulose de eucalipto; (ii) papel para imprimir e escrever não revestido; (iii) papel
para imprimir e escrever revestido; e (iv) papelcartão.
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