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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Curitiba, 17 de março de 2010 – A ALL – América Latina Logística S.A. (Bovespa: ALLL11), nos
termos do artigo 24 da Instrução Normativa CVM 480/2009, divulga suas projeções de volume e Capex,
através do formulário de referência em documento impresso:
O ano de 2009 foi marcado por uma realidade de mercado bem difícil, mas que ao mesmo tempo,
representou um grande passo para as perspectivas de longo prazo da companhia. Crescemos nosso
volume nos mercados industrial e agrícola, apesar da queda de 12% na safra agrícola em nossa região e de
mais de 7% da produção industrial no Brasil, reforçando mais uma vez os fortes fundamentos do nosso
negócio.
Ao longo do ano, fechamos o maior contrato da nossa história, com a Rumo Logística do grupo Cosan,
iniciamos a construção dos 260 km de ferrovia, de Alto Araguaia até Rondonópolis e preparamos a
companhia para futuros passos estratégicos, deixando sua estrutura de capital mais flexível, com uma
captação de R$1,3 bilhão em ações e com novas linhas do BNDES para financiar o plano de investimento
da Companhia dos próximos anos.
Desta forma, o ano de 2010 inicia com um dos cenários mais promissores de nossa história. As
estimativas apontam para um crescimento de mais de 8% na produção industrial e safra agrícola recorde,
impulsionada pelo clima altamente favorável. Assim, reiteramos nossa confiança em um 2010 forte, com
real recuperação de tarifas e crescimento de volumes, assim como buscar capturar boas oportunidades
estratégicas para incrementar o valor de nosso negócio no longo prazo.
Neste contexto, nossas projeções de crescimento médio anual de volume estão entre 10% e 12% no
Brasil, durante os próximos 5 anos. E nossa previsão de CAPEX em 2010 é de R$ 700 milhões para o
crescimento orgânico do negócio e aproximadamente outros R$ 300 milhões em investimentos no projeto
Rondonópolis.

Aviso Legal
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que
poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos
dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da ALL.
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