COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Cosan S/A Indústria e Comercio (“Cosan” ou “Companhia”) (“BM&FBovespa: CSAN3), em
atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 358/02 e na
Instrução CVM nº 480/09, vem divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral as projeções financeiras e
operacionais referentes ao ano de 2017, conforme quadro a seguir.
Essas informações poderão sofrer revisões ao longo do ano. Neste caso, as possíveis revisões serão
reapresentadas e divulgadas ao mercado, em conjunto com as divulgações dos resultados financeiros trimestrais e
das demonstrações financeiras anuais, além de ficarem disponíveis no site de Relações com Investidores da
Companhia (ri.cosan.com.br), sendo, ainda, divulgadas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia,
dentro do prazo estabelecido na Instrução CVM nº 480/09.
Resultado

Guidance

2016

2017

(jan-dez)

(jan-dez)

Cosan S/A
Consolidado

Receita Líquida Proforma (R$ MM)

47.007

45.000 ≤ ∆ ≤ 48.000

EBITDA Proforma (R$ MM)

4.503

4.750 ≤ ∆ ≤ 5.250

Raízen
Combustíveis

EBITDA (R$ MM)

2.812

2.700 ≤ ∆ ≤ 3.000

CAPEX (R$ MM)

797

800 ≤ ∆ ≤ 1.000

Volume Vendido, ex-Termogeração ('000 m³)

4.119

4.000 ≤ ∆ ≤ 4.300

EBITDA Normalizado (R$ MM)

Comgás

Moove

Raízen Energia

1.465

1.550 ≤ ∆ ≤ 1.650

CAPEX (R$ MM)

464

450 ≤ ∆ ≤ 500

EBITDA (R$MM)

136

140 ≤ ∆ ≤ 160

Real

Guidance

Safra 2015/16

Safra 2016/17

Guidance Preliminar
Safra 2017/18

(abr/15-mar/16)

(abr/16-mar/17)

(abr/17-mar/18)

Volume de Cana Moída ('000 ton)

62.706

59.000 ≤ ∆ ≤ 61.000

59.000 ≤ ∆ ≤ 63.000

Volume de Açúcar Produzido ('000 ton)

4.197

4.200 ≤ ∆ ≤ 4.600

4.300 ≤ ∆ ≤ 4.700

Volume de Etanol Produzido ('000 m3)

2.148

1.900 ≤ ∆ ≤ 2.200

2.000 ≤ ∆ ≤ 2.300

Volume de Energia Vendida ('000 MWh)

2.871

2.450 ≤ ∆ ≤ 2.650

2.000 ≤ ∆ ≤ 2.200

EBITDA (R$ MM)

3.729

3.000 ≤ ∆ ≤ 3.300

3.900 ≤ ∆ ≤ 4.300

CAPEX (R$ MM)

1.769

1.900 ≤ ∆ ≤ 2.100

2.100 ≤ ∆ ≤ 2.400

Principais Premissas:
(i)

(ii)

(iii)

A Raízen segue o ano safra, que tem início em abril e se encerra em março do ano seguinte. Por este
motivo, o guidance divulgado para o ano safra 2017/18 é apenas preliminar, podendo sofrer alterações até
a conclusão do processo orçamentário da Raízen.
O EBITDA Proforma da Cosan S/A Consolidado considera, tanto no resultado quanto no guidance, os
ajustes que são devidamente destacados nos relatórios de resultado da Companhia a cada trimestre, ou
seja, reflete os resultados recorrentes das operações, excluindo eventuais efeitos pontuais.
As premissas macroeconômicas utilizadas são baseadas em dados de reconhecidas consultorias
terceirizadas.

As informações contidas neste documento são meramente estimativas sobre os negócios e projeções dos

resultados operacionais e financeiros e, como tais, são baseadas principalmente em percepções e premissas da
administração. Essas estimativas estão sujeitas a diversos fatores de risco e incertezas e são feitas considerando
as informações atualmente disponíveis, portanto, dependem substancialmente das condições de mercado, do
desempenho da economia brasileira, do setor de negócios da Companhia e de suas subsidiárias e dos mercados
internacionais, estando, assim, sujeitas a mudanças. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar
nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e projeções sobre operações futuras, pois não
constituem promessa de desempenho. Qualquer alteração nas percepções ou nos fatores supracitados pode fazer
com que os resultados concretos sejam divergentes das projeções efetuadas e divulgadas.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017

Paula Kovarsky
Diretora de Relações com Investidores

