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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 26 de setembro de 2011. Suzano Papel e Celulose – (Bovespa: SUZB5). Em
linha com o plano de sucessão da Suzano Papel e Celulose comunicamos ao mercado as
seguintes alterações na composição da sua Diretoria Executiva:
Bernardo Szpigel, após 16 anos à frente das mais importantes decisões financeiras e
estratégicas que ajudaram a Suzano Papel e Celulose a crescer e a se posicionar entre as
principais do setor de papel e celulose do mundo, em virtude de aposentadoria, deixa, nesta
data, o cargo de Diretor Executivo de Finanças. Bernardo Szpigel continuará atuando em
projetos estratégicos da Companhia, em especial o projeto de Produtividade, como consultor,
em tempo parcial, além de prestar apoio na transição para seu sucessor.
Alberto Monteiro de Queiroz Netto assume, a partir do dia 26 de setembro de 2011, a
posição de Diretor Executivo Finanças e, também passa a acumular a função de Diretor
Executivo de Relações com Investidores. Alberto atuou nos últimos dois anos como Diretor
Financeiro da CSN, além de Conselheiro das empresas Congonhas Minérios, NAMISA, Itá
Energética S.A, Itaguaí Logística e Transnordestina S.A. Antes da CSN trabalhou 26 anos no
Banco do Brasil, exercendo posições de destaque tais como: Diretor Financeiro do
Conglomerado Banco do Brasil S.A., CEO da BB DTVM – Asset Management, Presidente da
BESC DTVM – Administradora de Recursos. Adicionalmente, nesse período participou dos
Conselhos de Administração da Distribuidora de Petróleo Petrobahia, Companhia de
Eletricidade da Bahia (COELBA), Neoenergia S.A. e BESC Dtvm S.A., e dos Conselhos
Fiscal da Gerdau, Cielo (Ex-Visanet), Coelba e Cosern. Formado em Administração de
Empresas pela Faculdade de Ciências Política Econômicas do Rio de Janeiro, MBA em
Finanças Corporativas pela FGV e Especialização em Banking pela Universidade de São
Paulo (FEA/USP).
O processo de sucessão é mais um passo importante para o crescimento da Companhia, com
foco no cliente, mercado de capitais e desenvolvimento de lideranças.

