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São Paulo, 18 de julho de 2008. Suzano Papel e Celulose – (Bovespa: SUZB5)
Dando continuidade à reorganização anunciada em 10 de dezembro de 2007, que
tinha como objetiv o dar continuidade ao nov o ciclo de crescimento, a Suzano Papel e
Celulose anuncia as seguintes alterações na composição da sua Diretoria Ex ecutiv a:
André Dorf, atual Diretor Ex ecutiv o da Unidade de Negócio Papel, assume, a partir de
21.07.08, a Diretoria Ex ecutiv a responsáv el por Estratégia e Novos Negócios e, a
partir de 01.09.08, também a área de Relações com Inv estidores. Nesta posição terá
sobre sua responsabilidade Planejamento Estratégico Corporativ o, Projetos Especiais,
Nov os Negócios, Fusões e Aquis ições. Como Diretor Ex ecutiv o da Unidade de
Negócios Papel, André promoveu uma importante reestruturação compreendendo: (i)
composiç ão da equipe, processos e incentiv os numa cultura orientada para resultado;
(ii) desenv olv im ento e implantação de estratégia para os ativ os, produtos e mercados
do negócio papel v isando competitiv idade e lucrativ idade; e (iii) estabelecimento de
políticas comerciais para os v ários segmentos de atuação e estruturação das
empresas no ex terior.
Carlos Aníbal de Almeida Jr, atual Gerente Ex ecutiv o da Unidade de Negócio
Celulose, assume, a partir de 21.07.08, a Diretoria Ex ecutiv a da Unidade de Negócio
Papel. Carlos Aníbal é formado em Engenharia Elétrica pela Univ ersidade Federal de
Minas Gerais e atuou na GE, passando por div ersas funções até chegar a Gerente
Geral de Vendas América Latina da Div isão de Sistemas Industriais. Ingressou na
Suzano em 2004 como Gerente de Vendas Internacionais. Na implantação do Projeto
Mucuri gerenciou ativ idades de comercialização da produção adic ional de 1 milhão de
toneladas por ano de celulose de mercado.
O Diretor Ex ecutiv o Bernardo Szpigel mantém suas responsabilidades pelas Áreas
Financeira e Jurídica e responderá pela Diretoria de Relações com Inv estidores até o
dia 01.09.08.
O Diretor Presidente Antonio Maciel Neto declarou: “A reorganização é mais um passo
importante para o crescimento da Companhia, com foco no cliente, mercado de
capitais e desenv olv imento de lideranças”.
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