SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

Comunicado ao Mercado

Suzano Papel e Celulose S.A. (Bovespa: SUZB5) (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM 358/02 art. 12, §6, retransmite o conteúdo integral de
comunicação recebida, informando a participação societária no capital da Companhia,
dos fundos e/ou sociedades de investimentos administrados por Mackenzie Financial
Corporation.
São Paulo, 9 de agosto de 2012.

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

Toronto, Ontario, 12 de julho de 2012.
Ilmo. Sr.
Antonio Maciel Neto
Suzano Papel e Celulose S.A.
Av Tancredo Neves, 274 Bloco B
Sala 121 C. das Arvores
Salvador, BA 41820-020
Brazil
Ref.: Suzano Papel e Celulose S.A. – Informação ao Mercado
Prezado Sr. Antonio Maciel Neto,
A Mackenzie Financial Corporation (“Mackenzie”), na qualidade de
administradora, “advisor” e/ou “sub-advisor” dos fundos mútuos mencionados no
Anexo I à presente Carta, detentores de 14.961.100 ações preferenciais classe “A”
de emissão da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano Papel”), que representam
2,96% (dois vírgula noventa e seis por cento) do total de ações Preferenciais Classe
“A” de emissão da Suzano Papel, em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da
Instrução nº. 358 expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e
detentores de 6.489 debêntures conversíveis da Segunda Série de debêntures de
emissão da Suzano Papel, as quais poderiam ser convertidas em 336.888 ações
preferenciais classe “A” de emissão da Suzano Papel.
Alterações a partir do Último Relatório:
O último relatório da Mackenzie, datado de 11 de maio de 2011, relatou a posse de
16.340.000 ações preferenciais classe “A” de emissão da Suzano Papel (“Ações
Preferenciais”), que representam 6,12% (seis vírgula doze por cento) do total de
Ações Preferenciais, e de 6.489 debêntures conversíveis da Segunda Série de
debêntures de emissão da Suzano Papel, as quais poderiam ser convertidas em
336.888 Ações Preferenciais. Em adição, a Mackenzie relatou que a PanAgora
Asset Management Inc. (“PanAgora”), sociedade que é parte do mesmo grupo
econômico que a Mackenzie, detinha 723.927 Ações Preferenciais, que
representavam 0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento) do total de Ações
Preferenciais. Assim, Mackenzie e PanAgora juntas detinham 17.063.927 Ações
Preferenciais, que correspondiam a 6,39% (seis vírgula trinta e nove por cento) do
total de Ações Preferenciais.
A partir de 11 de maio de 2011, o número de Ações Preferenciais detido pela
Mackenzie e pela PanAgora diminuiu em função de operações de venda, o que, em
conjunto com o aumento do total de ações em circulação, resultou em uma
diminuição da participação agregada em 3,43%. Ademais, a PanAgora não é mais
detentora de Ações Preferenciais.

Considerando que as ações detidas pela Mackenzie são ações preferenciais, as
alterações do capital social da Suzano Papel ora relatadas não objetivam alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Suzano Papel.

Atenciosamente,
Mackenzie Financial Corporation
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Lynn Vickers
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