Comunicado ao Mercado
Curitiba, 26 de janeiro de 2009 – A América Latina Logística S.A. – ALL (Bovespa: ALLL11)1, a maior
empresa independente de serviços de logística da América Latina, anuncia a prévia de volume e EBITDA
não-auditados para o quarto trimestre e para o ano de 2008 (4T e 2008). Tais resultados não foram
auditados e estão sujeitos a revisão dos auditores.
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O volume consolidado da ALL cresceu 16,3% no 4T08, passando de 8.688 milhões de TKU no 4T07 para
10.100 milhões de TKU, especialmente devido ao (i) mercado favorável no 4T, em razão do escoamento de
parte dos estoques acumulados pelos agricultores durante o 3T08, (ii) ganho de market-share em
commodities agrícolas, e (iii) forte aumento no volume da Argentina, mantendo o bom desempenho do
trimestre anterior.
Com o forte crescimento no quarto trimestre, o volume consolidado anual aumentou 10,8%, para 38.204
milhões TKU, ficando um pouco abaixo do guidance de 12% - 14%. O desvio em relação ao guidance
(equivalente a 4 dias médios de carregamento) é conseqüência do 3T08 mais fraco, quando os agricultores
decidiram aumentar seus estoques na expectativa de melhores preços e taxas de câmbio, não
compensada integralmente com aumento nas exportações agrícolas do 4T08, especialmente nos últimos
dez dias de dezembro, devido aos feriados. No Brasil, o volume anual aumentou 11,7% em linha com o
guidance, enquanto na Argentina, o volume aumentou apenas 4,6% em conseqüência dos 90 dias de
interrupções no primeiro semestre de 2008, quando os agricultores protestaram contra aumentos nos
impostos de exportação.
Os estoques encerraram o ano acima do esperado, tendo aumentado 109% em relação a 2007 (milho
260%; complexo soja 29%), o que indica forte exportação agrícola para janeiro e fevereiro de 2009, uma
vez que a capacidade de armazenagem deve ser liberada para o recebimento da nova safra.
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As ações preferenciais (ALLL4) e ordinárias (ALLL3) também são negociadas na Bovespa, porém sem liquidez
significativa

O EBITDA consolidado cresceu 17,7% no 4T08, passando de R$188,8 milhões no 4T07 para R$222,3
milhões. O aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento no volume, receitas take-or-pay
de volumes não atingidos; e o bom desempenho da ALL Argentina. Em 2008 mantivemos a tendência de
forte crescimento de dois dígitos de EBITDA, que registrou aumento de 23,8% em relação a 2007,
alcançando R$1.080 milhões.
Perspectivas para 2009:
As preparações para 2009 já estão em andamento. Trinta e cinco locomotivas, mais de seiscentos vagões
foram adicionados a nossa frota ferroviária e melhorias na via permanente estão conforme cronograma.
Até agora, já negociamos com os clientes mais de 60% do volume esperado no ano sob contratos take-orpay. Além disso, o forte crescimento no nível dos estoques de milho e de soja no encerramento do ano
comparado a 2007 deve gerar um cenário favorável para o 1T09, que mais que compensam as recentes
estimativas de redução de safra, indicando um aumento nas exportações agrícolas neste ano.
Reiteramos o guidance de crescimento de volume entre 10% e 12% para 2009, impulsionado
principalmente por ganhos de produtividade e aumento de participação de mercado, esperamos também
um crescimento marginal em yield, e investimentos no valor de R$600 milhões durante o ano.
Continuamos confiantes nos fundamentos positivos da ALL, bem como na capacidade da Companhia de
manter sua trajetória de crescimento em bons e maus tempos.

