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Anuncia Aprovação pelo Conselho de Administração do
Prosseguimento da Expansão de
1.0 milhão de ton/ano de celulose
Início das operações no terceiro trimestre de 2007
São Paulo, 25 de outubro de 2004. 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
a aprovação pelo Conselho de Administração do estudo de viabilidade e de engenharia básica do projeto de
expansão de 1.0 milhão de toneladas / ano de celulose de eucalipto na Unidade de Mucuri, na Bahia. O Conselho
autorizou a Diretoria a iniciar as negociações comerciais com fornecedores e dar prosseguimento à estruturação
do financiamento, abrangendo o BNDES, onde o projeto já está enquadrado. Após o recebimento e avaliação
das propostas comerciais dos fornecedores, o Conselho de Administração tomará a decisão final para a
implementação do projeto.
Principais destaques do Projeto:
•

Capacidade adicional de 1.0 milhão de toneladas por ano, já incluindo preparações prévias
para futura expansão para 1.1 milhão de toneladas por ano sem investimentos adicionais e,
em seguida, para 1.25 milhão de toneladas por ano, com investimentos marginais.

•

Investimento estimado em US$ 1.28 bilhões.

•

Início de operação no terceiro trimestre de 2007.

O Sr. Murilo Passos, Diretor-Superintendente, comentou: “Este passo, de grande importância para o crescimento
da Companhia, a transformará em um player global no segmento de celulose de mercado – estaremos entre os
10 maiores produtores e teremos os mais baixos custos de produção. Assim, nossa escala de produção será
compatível com as necessidades de mercado. O projeto já foi enquadrado no BNDES e contamos com o apoio
deoutras fontes de financiamento, o que nos trará linhas com condições adequadas para projetos deste porte.
Estamos confiantes que o projeto está entre os mais rentáveis a nível mundial e colocará a Suzano entre as mais
competitivas da indústria mundial de celulose.”
Durante o conference call abaixo, programado para discussão sobre os resultados do terceiro trimestre de 2004,
serão prestados esclarecimentos sobre este projeto.
Para acesso ao Conference Call:
slide / audio webcast via www.suzano.com.br
Em Português:
25 de Outubro – 10:00hrs (Brasília)
Acesso: 5511 2101 0099
Replay: 5511 2101 1490

Em Inglês:
25 de outubro – 11:00 (Nova York)
Acesso: 1 973 582 2757
Replay: 1 973 341 3080 PIN 5289655

Principais Características do Projeto
•

Capacidade

Após a análise de alternativas de capacidade, optou-se pela proposta de 1.0 milhão de toneladas por ano, já
incluindo preparações prévias para atingir 1.1 milhão de toneladas por ano sem investimentos adicionais e
com potencial de atingir 1.250 milhão de toneladas por ano, com investimentos marginais.
•

Cronograma e Investimento

O investimento é estimado em US$ 1.28 milhões conforme cronograma a seguir:
Em
US$ milhões
Investimento

20042005
15%

2006

2007

60%

22%

20082011
3%

Total
100%

A expectativa é que sejam produzidas 200 mil toneladas em 2007, 900 mil toneladas em 2008 e 1.0 milhão
de toneladas em 2009.
A aprovação final da avaliação das propostas comerciais e da negociação dos contratos de financiamento é
prevista para o primeiro semestre de 2005 e o início da construção para o segundo semestre de 2005.
•

Fontes de Recursos

As fontes de recursos para este projeto serão as seguintes: 40-50% de recursos próprios e 50-60% de
linhas de financiamentos de projetos com prazos e taxas adequados para projetos deste porte. A principal
fonte de financiamentos será o BNDES, onde o projeto já foi enquadrado. Contamos ainda com a
participação de outros agentes de financiamento.
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 mil 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.

Afirmações sobre Expectativas Futuras
Algumas afirmações contidas neste comunicado podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras.
Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais
expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes que era esperado. Estes riscos incluem
entre outros, modificações na demanda futura pelos produtos da Companhia, a decisão final de início da
construção do projeto, a estrutura de financiamento pretendida, o cronograma de desembolso, a capacidade
final do projeto, modificações nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos produtos,
mudanças na estrutura de custos, modificações na sazonalidade dos mercados, mudanças nos preços praticados
pelos concorrentes, variações cambiais, mudanças no cenário político-econômico brasileiro, nos mercados
emergentes e internacional.
Contatos:
1) Relações com investidores: ri@suzano.com.br / tel: 55 11 3037 9061
Gustavo Poppe / Cesar Romero / Fernando Mearim / Rosely D’ Alessandro / Simone Capersmidt
2) Assessoria Imprensa: GWA Comunicação Integrada – gwa@gwacom.com / 5511 3816 3922
Fernanda Burjato / Regina Maia
3) Exportação: sales@suzano.com.br

