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FATO RELEVANTE
A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (“ALL”) vem a público informar em complemento ao fato
relevante de 20 de dezembro de 2010 que:
A Brado Logística (Brado), empresa criada pela ALL, tem como o objeto atuar no segmento de contêineres
prestando serviços de transporte, armazenagem, operação de terminais e retroáreas portuárias, handling e
outros serviços logísticos complementares ao transporte de contêineres.
A Brado pretende investir R$1 bilhão nos próximos 5 anos para atingir uma participação de mercado em
torno de 12% no volume de contêineres movimentados nos portos de atuação da ALL, com um retorno sobre
o capital empregado (ROCE) médio anual esperado acima de 30%. Esses investimentos poderão ser
acelerados ou postergados em função do crescimento de volume e da velocidade de captura de market share
da empresa, assim como do sucesso da companhia em captar no mercado os recursos necessários para
implementar seu plano de investimentos. Adicionalmente, o volume de investimentos acima, assim como o
ROCE esperado, poderá variar para mais ou para menos dependendo do mix de crescimento da Brado entre
rotas ferroviárias. De acordo com o contrato operacional assinado com a ALL, o investimento para expansão
da capacidade ferroviária, que inclui principalmente vagões e locomotivas, depende da produtividade e da
necessidade de ativos de cada rota ferroviária.
A Brado é uma empresa com gestão independente da ALL e que dependerá de seus próprios recursos para
realizar seu plano de investimentos. Assim a empresa pretende dentro dos próximos 6 meses viabilizar os
recursos necessários para a realização de tais investimentos, incluindo financiamentos e recursos advindos do
mercado de capitais. A empresa considera apropriada para essa fase de crescimento de seu negócio uma
relação dívida líquida / patrimônio líquido de aproximadamente 1 vez.
A ALL manterá seus acionistas informados acerca da evolução dos assuntos acima informados.
Curitiba, 21 de dezembro de 2010.
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