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COMUNICADO AO MERCADO
A COSAN S.A. (B3: CSAN3) (“Cosan” ou “Companhia”), em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 6 de abril de
2020, vem manifestar-se em relação a evolução e os impactos gerados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)
nos negócios das empresas do grupo.
De forma preliminar e com base nas informações disponíveis até o momento, indicamos, em linhas gerais, os efeitos
observados até o presente na demanda nos principais segmentos de operação do grupo, desde o início das medidas
de isolamento social, há aproximadamente 4 (quatro) semanas, em comparação com o mesmo período do ano
anterior. Cabe reiterar que se tratam de indicativos preliminares, que tem apresentado evolução diária, à medida que
o cenário de isolamento se altera, estando ainda sujeitos a alterações em função da evolução da pandemia nas
próximas semanas.

Raízen Combustíveis
• As vendas de combustíveis apresentaram contração, tendo chegado a 50% no ciclo otto (Gasolina e Etanol)
e 25% no Diesel. Já no segmento de Aviação, a demanda segue impactada pela redução das malhas operadas
por seus principais clientes, chegando a cair até 80%.
Raízen Energia
• A demanda por Etanol tem apresentado uma redução em linha com a menor demanda por combustíveis. No
Açúcar, as vendas já haviam sido contratadas para a safra 2020/21 que acaba de iniciar, não tendo
apresentando impactos relevantes na sua programação de comercialização.
Comgás
• A demanda por gás natural no segmento Industrial já sofreu redução de até 40%, concentrada em alguns
setores da indústria que suspenderam ou reduziram suas atividades. No segmento Comercial, a demanda vem
apresentando retração de até 60%, enquanto no segmento Residencial observa-se expansão da demanda em
cerca de 10% em função da restrição na circulação dos indivíduos.
Moove
• A demanda por Lubrificantes vem apresentando redução média de cerca de 50% nas últimas semanas, no
Brasil e nos demais países de atuação.
A Cosan reitera que tem adotado cautela em suas ações e tomado as medidas necessárias para garantir a preservação
da saúde, integridade e segurança de seus colaboradores, garantindo a continuidade de suas operações essenciais.
Desde o início do avanço da pandemia Covid-19 no Brasil, a Cosan tem se mobilizado, juntamente com seus parceiros,
colocando toda sua capacidade de contribuição, gestão e execução a serviço do governo e da sociedade, buscando
contribuir para mitigar os impactos no país.
As medidas colaborativas, bem como os principais impactos da pandemia nos negócios da Companhia serão discutidos
em uma Videoconferência pública, a ser realizada no dia 23 de abril de 2020, a ser divulgado no website da Companhia.
São Paulo, 17 de abril de 2020
Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Notice to the Market
COSAN S.A. (B3: CSAN3) (“Cosan” or “Company”), following up on April 6th, 2020, Notice to the Market, hereby
manifest itself with regards to the evolution and impacts caused by the new Coronavirus pandemic (Covid-19) in the
main business segments in which the companies of the group operates.
In a preliminary way and based on the information available at this moment, the Company presents in general terms
the main effects observed to this date on the demand in the main segments of operations since the social distancing
measures implemented approximately 4 weeks ago, in comparison with the same period of the previous year. It is
important to note that those preliminary indicatives numbers are subject to numerous factors and mainly to the
evolution of the pandemic in upcoming weeks.
Raízen Combustíveis
• Fuel sales reduced up to 50% in the Otto cycle (Gasoline and Ethanol) and 25% in Diesel. In the Aviation
segment, demand continues to be impacted by the reduction of flights operated by its main customers, having
dropped up to 80%.
Raízen Energia
• Demand for Ethanol contracted in line with the lower demand for fuels. In Sugar, sales were already
contracted for the 2020/21 crop-year that has just started, with no significant impact on the commercialization
strategy.
Comgás
• Demand for natural gas in the Industrial segment has been reduced up to 40%, concentrated in some sectors
of the industry that have suspended or reduced their activities. In the Commercial segment, demand has been
decreasing up to 60%, while in the Residential segment has been increasing around 10% due to social isolation
measures.
Moove
• Demand for Lubricants has been decreasing by around 50% in recent weeks, both in Brazil and in other
countries in which it operates.
Cosan reiterates that it has adopted caution in its actions and taken the necessary measures to ensure the preservation
of health, integrity and safety of its employees, ensuring the continuity of its essential operations.
Since the beginning of the advance of the Covid-19 pandemic in Brazil, Cosan has been mobilized, together with its
partners, placing its capacity for contribution, management, and execution at the service of the government and the
society, aiming at contributing to mitigate the impacts in the country.
The collaborative measures, as well as the main impacts of the pandemic on the Company's business, will be discussed
in a public videoconference, to be held on April 23rd, 2020, as disclosed on the Company's website.
São Paulo, April 17, 2020
Marcelo Eduardo Martins
CFO and Investor Relations Officer

