Comunicado
ao Mercado
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1

São Paulo, 24 de março de 2014 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Suzano”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu ofício GAE 0673-14 expedido pela BM&F Bovespa,
datado de 21 de março, cujo inteiro teor encontra-se transcrito abaixo:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, edição de 21/03/2014, consta, entre outras informações, que essa
companhia pode fechar 2014 com receita estimada em aproximadamente R$ 8 bilhões.
Solicitamos, até 24/03/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações consideradas
importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o
seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de
Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários”

Em atendimento à solicitação, a Companhia informa que não houve, em nenhum momento,
comunicação, por parte de qualquer pessoa ligada à Companhia, dos valores de expectativas de Receita
para 2014. Não é política da Companhia divulgar expectativas de receita. A Assessoria de Imprensa da
Companhia entrou em contato com o jornalista responsável pela notícia veiculada com a informação em
questão, e esse informou que essa estimativa de receita para 2014 lhe foi passada por Analistas de
bancos com os quais o jornalista entrou em contato, sem o conhecimento da Companhia. A Suzano
Papel e Celulose permanece comprometida a informar seus acionistas e o mercado, no momento e
forma adequados, a respeito de qualquer expectativa que deva ser divulgada na forma da lei e da
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
A equipe permanece a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, através do telefone (11)
3503-9061 ou do e-mail ri@suzano.com.br.
São Paulo, 24 de março de 2014.
Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Diretor Executivo de Relações com Investidores

