COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO
CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66
NIRE Nº 35300059107
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

Alteração na estrutura organizacional – Diretorias Executivas
A Companhia Melhoramentos de São Paulo (“Companhia”), (B3: MSPA3 e MSPA4) comunica aos
senhores acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao movimento de transformação
iniciado em abril de 2019 com a entrada de 5 membros independentes no Conselho de
Administração da Companhia, escolhidos por seleção de mercado, buscando trazer expertises
complementares, experiências que valorizam a história da Companhia, além da garantia de um
melhor desenvolvimento da visão de futuro, que com o objetivo de reforçar a gestão para
resultados e visando o crescimento da Companhia, a estrutura de gestão vem sendo
reformulada ao longo dos últimos meses, culminando na seguinte composição:
Rafael Gibini iniciou como Diretor Presidente (CEO) em abril de 2020 e na data de hoje acumula
a função de Diretor de Relações com Investidores. Profissional com mais de 25 anos de
experiência no mercado, graduado em Administração de Empresas com MBA em Estratégia pela
FGV-SP. Foi sócio da Consultoria de Inovação Play Capital e atuou como Diretor de Estratégia no
Grupo ZAP Viva Real, além da passagem por grandes empresas internacionais como Deloitte,
Everis Integration Consulting e Suzano.
Karin Neves Graduada em Direito pela FMU com especialização em Direito de Contratos, Direito
Societário e Direito Tributário, Karin Neves possui mais de 19 anos de experiência em
departamentos jurídicos de empresas de grande porte, entre elas Citibank, Pfizer e Caloi. Karin
Neves se juntou à diretoria da Melhoramentos em março de 2020 com os objetivos de otimizar
o departamento jurídico, apoiar o desenvolvimento patrimonial e assegurar as melhores
práticas de compliance e gestão de riscos.
Fernanda Saboya iniciou como Diretora Geral da Editora em abril de 2020. Graduada em
Comunicação pela UFRJ e com MBA em Administração de Empresas no IBMEC, Fernanda Saboya
possui mais de 18 anos de experiência em estratégia de comunicação, design de produto e
estratégia de negócios em empresas como Coca-Cola, WMacCann, Artplan e Bolsa de Mulher.
Fernanda Saboya entra na Companhia para apoiar a transformação da Editora, com foco no
mercado consumidor, oferta de produtos e canais.
Carolina Alcoforado assume a partir desta data a Diretoria de Operações. Carolina Alcoforado é
economista formada pela USP, com MBA executivo pela FDC. Com experiência em avaliação
econômico-financeira de investimentos em infraestrutura, desenvolvimento de projetos, gestão
de ativos e atuação em conselho de administração em empresas como Andrade Gutierrez
Concessões, Cemig e Liq Corp. Os principais objetivos da diretoria são apoiar as áreas de
negócios e o planejamento geral para desenvolvimento de novos negócios.
Denivaldo Toledo é formado em administração de empresas pela Universidade São Francisco,
pós graduado em gestão financeira e controladoria pela FGV e MBA em gestão e estratégia pela
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Business School São Paulo. Denivaldo permanece como responsável pelas áreas de suprimentos,
florestas, patrimônio e sustentabilidade. Com 25 anos de experiência nas áreas administrativas,
controladoria, planejamento com vivência nos setores metalúrgico, calçados e serviços, dedicou
os últimos 15 anos às atividades ligadas a área de negócios florestais no setor de celulose e
papel.

Diretoria de Fibras: foi criada uma diretoria única responsável pela comercialização, produção,
controle de qualidade e logística dos produtos de fibra. A posição de Diretor de Fibras deverá
ser ocupada por uma pessoa com grande experiência no setor e de gestão de negócios de forma
a trazer visão de resultados e de gestão de pessoas de maneira holística dentro da Unidade de
Negócios.
A nova estrutura organizacional é representada da seguinte forma:

As alterações na estrutura organizacional e governança da Companhia Melhoramentos se
alinham ao conjunto de ações em curso, que buscam a continuidade de melhorias operacionais,
a busca pela excelência industrial e comercial, além do desenvolvimento de negócios que
garantam a perpetuidade e a criação de valor aos acionistas da Companhia.
A Companhia gostaria de registrar o agradecimento ao Sr. Marcelo Persone Prestes de Camargo
por suas valiosas contribuições e competência ao longo dos anos como Diretor Financeiro da
Companhia.

São Paulo, 15 de maio de 2020

RAFAEL GIBINI
Diretor de Relações com Investidores
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