COMUNICADO AO MERCADO
SUZANO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1

São Paulo, 17 de março de 2020 – Suzano S.A. (“Companhia” ou “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que vem tomando
medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionadores estabelecidos pelas autoridades de
saúde nacionais e internacionais visando minimizar, tanto quanto possível, eventuais impactos
decorrentes da pandemia do COVID-19, popularmente conhecido como o novo coronavírus, no que se
refere à segurança das pessoas e à continuidade de seus negócios.
Dentre as medidas adotadas internamente, e até que sejam entendidas como pertinentes ao contexto
social, destacam-se:
• Adoção da prática de home office em todas as unidades operacionais no Brasil e escritórios
nacionais e internacionais, tanto quanto possível;
• Fechamento total do escritório corporativo localizado na cidade de São Paulo, com 100% dos
respectivos profissionais em modalidade de home office;
• Bloqueio de visitas e viagens de negócios nacionais e internacionais;
• Adoção de quarentena, caso haja identificação de colaborador com risco de contaminação;
• Intensificação de procedimentos de higiene pessoal.
Para fins da gestão estruturada do tema, a Companhia já acionou internamente seu Núcleo de Gestão
de Crises visando garantir ações coordenadas de minimização de risco e de planos de contingência e
continuidade dos negócios.
A Companhia informa que, até o momento, não houve nenhum caso de COVID-19 dentre seus
colaboradores e que suas operações no Brasil e no exterior não estão impactadas, seguindo
normalmente. Não obstante, dado que a Companhia está exposta a riscos operacionais decorrentes da
saúde de seus colaboradores ou de terceiros, bem como está sujeita a eventuais restrições legais que
venham a ser impostas em virtude da pandemia do COVID-19, não é possível garantir que a mesma
não será impactada.

A Companhia também informa que não tem visibilidade, até o presente momento e na medida do
possível, de impactos decorrentes do COVID-19 às suas Demonstrações Financeiras ou que impliquem
em alteração de suas estimativas econômicas divulgadas ao mercado.
A Suzano acredita que só é bom para a Companhia se for bom para o mundo. Por isso, a prioridade é
zelar pela saúde e integridade de nossos times, seus familiares e de toda a sociedade.
A Companhia reitera seu compromisso com a transparência perante seus acionistas e investidores e os
manterá devida e oportunamente informados em caso de mudança significativa do impacto do COVID19 na Suzano nos termos da legislação em vigor.

São Paulo, 17 de março de 2020.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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São Paulo,
March 17,
2020 –
Suzano
S.A.
(“Company” or
“Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) hereby informs its shareholders and the market in general that it has been
taking preventive and mitigating measures in line with the guidelines established by the national and
international authorities aiming at minimizing, as much as possible, eventual impacts from the COVID19 pandemic, popularly known as the novel coronavirus, with regard to the safety of the people and to
the continuity of its businesses.
Amongst the measures adopted internally, and until deemed as pertinent to the social context, stand
out:
• Adoption of home-office practice in all operational units in Brazil, as well as national and
international offices, as much as possible;
• Total closure of the corporate office in São Paulo, with 100% of the respective professionals in
home-office mode;
• Blocking site visits and national and international business trips;
• Adoption of quarantine, in case of identification of employees (own or third-party) with risk of
contamination;
• Intensification of personal hygiene procedures.
For the purpose of structured management of the topic, the Company has already internally activated its
Crisis Management Team to guarantee coordinated actions for risk minimization and for contingency
and business continuity plans.
The Company informs that, to date, there have not been any COVID-19 cases amongst its employees
(own or third-party) and that its operations in Brazil and abroad are not impacted, thus operating
normally. Nevertheless, given the Company is exposed to operational risks arising from the health
conditions of its own and third-party employees, as well as being subject to legal restrictions that might
be imposed due to the COVID-19 pandemic, it is not possible to guarantee that it will not be impacted.

The Company also informs that it does not foresee up to date, and as far as possible, impacts due to
COVID-19 on its Financial Statements or which applies to changes on its economic estimates disclosed
to the market.
Suzano believes that it is only good for the Company if it is good for the world. For this reason, our
priority is to care about the health and integrity of our teams, their families and the whole society.
The company reiterates its commitment with transparency with its shareholders and investors and will
keep them informed duly and opportunely in case of significant change of the impact of COVID-19 on
Suzano according to the current legislation.

São Paulo, March 17, 2020.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

