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Como parte dos nossos esforços contínuos para reduzir o impacto 

ambiental da Wilson Sons, esse relatório está disponível apenas na 

versão eletrônica.

As demonstrações financeiras consolidadas de 2020, com as 

respectivas notas explicativas, estão disponíveis em nosso website 

de Relações com Investidores:  

wilsonsons.com.br/ir
Rebocador WS no Estaleiro Guarujá II
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Volumes Operacionais 2020 2019 Variação %

Terminais de Contêiner: 
Movimentação (‘000 TEU*) 1.018 1.027 -0,9%

Rebocadores: Manobras Portuárias (#) 52.873 53.088 -0,4%

5.356 5.128 4,4%Embarcações de Apoio Offshore: 
Dias em Operação (#)

*TEU significa “twenty-foot equivalent units”.
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Introdução

Embora o ano de 2020 tenha apresentado grandes desafios econômicos e 

operacionais para as empresas em todo o mundo devido a pandemia do Covid-19, 

é importante lembrar que os nossos negócios já passaram por outros desafios no 

passado que também impactaram significativamente os nossos resultados, incluindo 

a crise financeira mundial em 2008-09 e a crise de 2015-16 no Brasil.

Para a maior parte das indústrias e dos países, os impactos econômicos e sociais 

de longo prazo dessa pandemia serão provavelmente mais significativos que os dos 

eventos acima somados. A incerteza econômica dos primeiros dias da pandemia 

provocou uma grande crise financeira mundial e uma queda significativa na atividade 

das operações da Wilson Sons. Ao longo do ano, os mercados se recuperaram num 

ritmo mais rápido que o esperado pelos analistas e os resultados da Wilson Sons 

mostraram ser mais resilientes do que se esperava originalmente.

Os terminais de contêiner da Wilson Sons foram impactados negativamente pela 

pandemia de Covid-19 resultando num menor volume de importações. No entanto, os 

volumes de rebocadores aumentaram no quarto trimestre e o lucro líquido da Wilson 

Sons no quarto trimestre cresceu assim como a liquidez permanece robusta com a 

economia brasileira evoluindo para uma recuperação rumo ao novo normal.

A economia brasileira vem enfrentando dificuldades para crescer desde a crise de 2015-

16, o que piorou com as incertezas relacionadas aos impactos econômicos da pandemia 

do Covid-19. O crescimento do PIB foi de 1,4% em 2019, em comparação a uma queda de 

4,1% do PIB em 2020. Além disso, o Real Brasileiro (“R$”) desvalorizou 28,9% frente ao US

$. Apesar desse cenário econômico adverso, os volumes ligados ao comércio de cargas 

nos terminais de contêiner da Wilson Sons foram acima do esperado e o número de dias 

em operação das embarcações de apoio offshore aumentou no período.

Os indicadores operacionais das nossas unidades de negócio de terminais de 

contêiner e rebocadores apenas oscilaram negativamente em relação à 2019 numa 

comparação ano contra ano, já que os volumes ligados ao comércio de carga 

cresceram no segundo semestre tanto na movimentação interna quanto no comércio 

exterior.

Tecon Salvador
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Em Outubro de 2020, a Wilson Sons concluiu as obras civis da extensão do cais principal 

do Terminal de Contêiner de Salvador para 800 metros de extensão. Essa extensão 

permite a atracação simultânea de dois navios super-post-panamax, o que aumenta 

a nossa capacidade de movimentação de contêineres e melhora a nossa eficiência 

operacional. A conclusão da extensão do cais principal solidifica a posição da 

Companhia como único operador de um terminal dedicado a contêineres na Bahia, a 

maior economia da região nordeste do Brasil, conectando a região e o Brasil aos maiores 

mercados globais. Além disso, o aumento da capacidade vai permitir o desenvolvimento 

de atividades essenciais para o crescimento econômico e a criação de empregos na 

região. 

Durante o ano, o governo brasileiro designou a Wilson Sons como um prestador de 

serviços essenciais, impedindo qualquer restrição às operações da Companhia durante 

a pandemia do Covid-19. Isso nos permitiu continuar operando, porém com demanda 

por serviços e volumes menores devido à pandemia.

O volume de contêineres movimentados no Tecon Salvador em 2020 cresceu 2,4% 

em 2020 para 342.371 TEU (2019: 334.448 TEU), apesar dos impactos do Covid-19, 

impulsionado pelo aumento do volume de transbordo. Os volumes de importação, 

exportação e cabotagem foram menores nos terminais de Salvador e Rio Grande numa 

comparação anual, já que a demanda interna e externa por produtos foi negativamente 

impactada pela pandemia. O volume de contêineres movimentados no Tecon Rio 

Grande caiu 2,6% para 675.330 TEU (2019: 693.100 TEU). No quarto trimestre de 2020, a 

certificação do novo calado operacional para o canal de navegação que serve o 

terminal em Rio Grande permite a operação de navios maiores, da classe super-post-

panamax, o que deve impulsionar a movimentação de transbordo no terminal. Os 

volumes de transbordo no terminal de Rio Grande aumentaram 5,7% em 2020.

Wilson Sons continua a ser o principal fornecedor de serviços de rebocagem no Brasil. 

Com uma frota de 80 rebocadores, temos a maior e mais moderna frota do país. O 

número de manobras portuárias de rebocagem realizadas no ano, 52.873, foi 

consistente em comparação ao ano anterior (2019: 53.088), devido a menor atividade 

portuária e o ambiente competitivo. A receita da unidade de rebocadores continua a 

crescer mesmo com uma pequena redução nos volumes, já que as condições de preço 

melhoraram. A construção de seis rebocadores com 80 toneladas de bollard pull, a 

serem entregues entre 2022 e 2024 pelo nosso estaleiro, vai expandir a capacidade da 

nossa frota de atender aos navios maiores que hoje escalam no Brasil.

Os nossos negócios de serviços para a indústria petrolífera, incluindo embarcações 

de apoio offshore (“OSV”) e bases de apoio, continuam enfrentando uma demanda 

reduzida. A receita das bases de apoio caiu US$11,3 milhões para US$8,0 milhões (2019: 

US$19,3 milhões). O número de dias em operação na nossa joint venture de embarcações 

de apoio offshore, Wilson Sons Ultratug Offshore, de 5.356 cresceu 4,4% em relação ao 

ano anterior (5.128), embora a receita tenha diminuído 7,8% para US$60,8 milhões (2019: 

US$65,5 milhões) devido a menor taxa diária média dos novos contratos por conta às 

condições de mercado. A nossa joint venture continua explorando fontes alternativas 

de receita para as nossas embarcações ociosas. Durante o ano, as embarcações de 

apoio à plataforma (“Platform Supply Vessels” ou “PSVs”) Cormoran, Sterna e Torda 

iniciaram novos contratos de dois anos. No final do ano, a joint venture tinha uma frota 

de 23 embarcações de apoio offshore (“OSVs”), dos quais 18 estavam contratadas, e o 

restante disponível no mercado spot brasileiro ou em laid up até que as condições de 

mercado melhorem.

Resultados

O lucro operacional do ano de US$80,3 milhões foi US$5,1 milhões superior ao ano 

anterior (2019: US$75,2 milhões), principalmente devido aos crescentes impactos 

cambiais que reduziram as despesas de depreciação em subsidiárias cuja moeda 

funcional é o R$. As despesas operacionais foram reduzidas devido às diversas medidas 

de austeridade adotadas para proteger a solidez financeira como parte da gestão de 

crise durante a pandemia do Covid-19.

O lucro antes dos impostos diminuiu em US$6,3 milhões para US$47,1 milhões frente a US

$53,4 milhões em 2019. A queda no lucro antes dos impostos se deve principalmente ao 

impacto negativo de US$4,7 milhões referente ao prejuízo da nossa joint venture.

O lucro por ação no ano foi de US$0,271, em comparação com US$0,427 em 2019.

Covid-19 

A prioridade durante a crise do Covid-19 é a proteção dos nossos colaboradores em 

alinhamento com os interesses de nossos stakeholders. Em resposta à pandemia, a 

Companhia implementou práticas e protocolos operacionais que garantam a saúde e a 

segurança das nossas equipes e dos demais stakeholders em todos os nossos negócios 

e está focada na continuidade dos negócios e na prudência fiscal. Durante o ano 

diversas medidas de austeridade foram postas em prática e a Wilson Sons estabeleceu 

acordos de stand-still com credores que permitiram a postergação do pagamento 

de parcelas de empréstimos e reforçar a liquidez durante um período de incertezas 

no mercado. Uma análise detalhada dos esforços em resposta à Covid-19 pode ser 

encontrada na Nota 37 das Demonstrações Financeiras. 
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FPSO Cidade de São Vicente 

e nossos rebocadores

Salvador Container Terminal
(Source: Constremac)



Dividendos

Os dividendos são estabelecidos em US$ e normalmente são pagos anualmente. 

A política de dividendos da Wilson Sons determina que 50% do lucro líquido da 

Companhia poderá ser distribuído anualmente de acordo com as decisões do 

Conselho. O Conselho pode revisar e modificar a política de dividendos de tempos 

em tempos de acordo com os planos da Companhia e condições externas.

O Conselho está recomendando um dividendo de US$0,54 por ação aos que forem 

acionistas da Companhia até o fechamento do mercado no dia 22 de abril de 2021. 

Os acionistas vão receber em R$ tendo como referência a taxa de câmbio do dia 

fechamento do contrato de câmbio. Considerando o preço da ação e a taxa de 

câmbio em 12 de Março de 2021, um dividendo de US$0,54 por ação emitida, 

representa um Dividend Yield de 6,8%.

Práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ASG)

A Companhia continua melhorando e monitorando as suas práticas ASG. Em setembro 

de 2020, a Wilson Sons publicou o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, 

relativo ao ano de 2019. Desde 2013, nossas emissões reduziram 12%. Continuamos 

adotando tecnologias cada vez mais avançadas que contribuem para a redução 

das nossas emissões, tais como sistemas diesel-elétricos nas embarcações de apoio 

offshore, utilização de guindastes de pátio elétricos do tipo Rubber-Tyred Gantry 

e comissionamento de novos rebocadores que estejam em conformidade com os 

padrões de emissão da União Europeia.

A segurança em todas as nossas operações é a nossa principal prioridade com o 

nosso compromisso incessante para garantirmos a segurança dos nossos funcionários 

e reduzir a taxa de acidente através de programas de segurança do trabalho em 

parceria com a DuPont. Nossa meta é reduzir e manter a Taxa de Frequência de 

Acidentes com Afastamento (“TFCA”) abaixo ou igual a 0,5 por milhão de homens-

horas trabalhadas. A Companhia conseguiu atingir com sucesso a meta, com uma 

redução de 91% na TFCA entre 2011 e 2020. No ano de 2020 a TFCA estava em 0,42 

(2019: 0,48)

Mudanças no Conselho de Administração

Durante o ano, anunciamos a eleição de dois novos membros do Conselho de 

Administração, Sr. Mauro Moreira e o Sr. Christopher Townsend. O Sr. Moreira foi eleito 

em 01 de Julho de 2020 e o Sr.Townsend foi eleito em 10 de Agosto de 2020. 

O Sr. Marote se aposentou em 20 de Maio de 2020 e o Sr. Rozental se aposentou em 29 

de Abril de 2020. Nós gostaríamos de agradecer ao Sr. Marote e ao Sr. Rozental pelo 

tempo e dedicação à Companhia.

Perspectivas

Mesmo com uma deterioração dos números relacionados à pandemia no Brasil, as 

projeções econômicas para 2021 permanecem positivas com o crescimento das 

exportações devido a desvalorização do Real em 2020 e a recuperação da atividade 

econômica global. Os impactos da pandemia do Covid-19 nos nossos resultados em 

2020 foram menores do que nós havíamos projetado no início da pandemia. Embora 

os impactos do surto do coronavirus em 2021 ainda não possam ser mensurados, 

esperamos que as nossas operações continuem sendo afetadas ao longo do ano. 

Os protocolos de segurança e outras medidas já implementadas ao longo 2020 

continuarão sendo aplicado no curto-prazo.

O desenvolvimento de vacinas é um avanço importante apesar das mutações do vírus 

que trazem incertezas em relação à evolução da pandemia. O mercado brasileiro de 

óleo e gás  deve continuar desafiador em 2021. No entanto, nós já observamos sinais 

animadores e esperamos uma melhora do mercado a partir de 2022 com o 

desenvolvimento de áreas concedidas nos últimos anos. O mercado brasileiro de apoio 

portuário continua tendo um ambiente competitivo, em linha com o que tem sido 

observado nos últimos anos. Porém, a robustez dos nossos resultados em 2020 nos traz 

confiança na resiliência dos nossos ativos e acreditamos que a Companhia vai 

continuar crescendo com a recuperação do Brasil e do mundo após a pandemia do 

Covid-19.

Pacto Global

Nossa cultura organizacional, governança corporativa e estratégia de negócio estão 

alinhadas aos dez princípios estabelecidos pelo Pacto Global das Nações Unidas, 

relacionados aos direitos humanos, aos direitos do trabalho, à proteção do meio 

ambiente e ao combate à corrupção em todas as suas formas.

Administração e Colaboradores

Em nome do Conselho e dos acionistas, gostaríamos de agradecer à nossa 

administração e aos colaboradores pelo trabalho árduo e esforços durante esse ano 

extremamente desafiador. Nós entendemos que os nossos colaboradores tiveram que 

superar grandes desafios pessoais e profissionais com as novas condições de 

trabalho durante a pandemia. Estamos extremamente orgulhosos das nossas equipes 

que conseguiram responder e superar os desafios criados pelo Covid-19. 

José Francisco Gouvêa Vieira 

Presidente do Conselho de Administração

Cezar Baião 

Vice-presidente do Conselho de Administração
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A Wilson Sons é o maior operador integrado de logística portuária e marítima do 

Brasil. Com mais de 180 anos de experiência, temos abrangência nacional dominante 

e oferecemos soluções completas para apoiar o comércio doméstico e internacional, 

bem como a indústria de óleo e gás.

Mantemos relações duradouras com mais de 2.000 clientes ativos, incluindo 

armadores, importadores e exportadores, empresas de óleo e gás, além de outros 

participantes em diversos setores da economia.

Terminais de Contêiner

TECON RIO GRANDE
Localizado no estado do Rio Grande do Sul, a maior economia do Sul do Brasil, o Tecon 

Rio Grande foi o primeiro terminal de contêiner a ser privatizado no Brasil, através 

de uma licitação pública em 1997. O nosso terminal é o único terminal de contêiner 

dedicado no estado, atendendo as principais linhas marítimas que conectam o Brasil 

a todos importantes mercados internacionais. Possui uma infraestrutura premium que 

atualmente inclui 735.000 m² de área total, 900 metros de cais linear com três berços, 

e calado de 15 metros (45 pés), 2.352 tomadas para contêineres refrigerados, 18.000 

m² de armazém, e 1,42 milhão de TEU de capacidade anual de movimentação. Nossos 

equipamentos são de última geração, incluindo nove guindastes de cais STS ("Ship-

to-Shore"), 22 guindastes de pátio RTG ("Rubber-Tyred Gantry"), bem como o sistema 

operacional Navis N4, líder global em gestão de terminais portuários.

Em setembro de 2016, iniciamos a operação do Tecon Santa Clara, um terminal de 

navegação interior localizado no Polo Petroquímico de Triunfo. Atualmente, o terminal 

possui quatro escalas semanais conectando o norte do estado diretamente ao Porto do 

Rio Grande.

Tecon Rio Grande
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TECON SALVADOR
Privatizado em 2000, o Tecon Salvador está localizado no estado da Bahia, a maior 

economia do nordeste do Brasil. O nosso terminal é o único terminal de contêiner 

dedicado no estado, atendendo as principais linhas marítimas que conectam o 

Brasil a todos importantes mercados internacionais. Possui infraestrutura premium 

que atualmente inclui 163.368 m² de área total, um cais principal de 800 metros 

de comprimento e 16 metros (49 pés) de profundidade, outro cais secundário de 

240 metros de comprimento e 12 metros (39 pés) de calado, 674 tomadas para 

contêineres refrigerados, 4.000 m² de armazém, e 553.000 TEU de capacidade 

anual de movimentação. Nossos equipamentos são de última geração, incluindo nove 

guindastes de cais STS ("Ship-to-Shore"), 16 guindastes de pátio RTG ("Rubber-Tyred 

Gantry"), bem como o sistema operacional Navis N4, líder global em gestão de 

terminais portuários.

Nós completamos em Outubro de 2020 a extensão do cais principal do terminal 

para 800 metros, o que permite a atracação simultânea de dois navios super-post-

panamax. Esse investimento reflete o nosso compromisso com a melhoria contínua da 

produtividade e eficiência operacional.

Bases de Apoio Offshore

Pioneiros no segmento de bases de apoio offshore privados e quase 20 anos de 

atuação, desenvolvemos soluções logísticas integradas para apoiar as atividades 

de exploração e produção de petróleo em toda a costa brasileira. Amplamente 

reconhecidos por nossa excelência em SMS e desempenho operacional, já fornecemos 

serviços de base de apoio às principais petroleiras e empresas de serviço locais e 

internacionais, com mais de 45 projetos em oito cidades diferentes.

Somos proprietários e operamos duas bases privadas estrategicamente localizadas 

na Baía de Guanabara, o principal pólo de apoio logístico às bacias de Santos 

e Campos, sendo uma em Niterói com 3 berços de atracação, e outra no Rio de 

Janeiro, com 5 berços. Temos também uma área em Guaxindiba (Rio de Janeiro) para 

armazenamento de tubos de perfuração e outros equipamentos.

Logística

CENTROS LOGÍSTICOS
Oferecemos soluções porta-a-porta integradas para apoiar o comércio doméstico e 

internacional, operando com armazenagem geral e alfandegada, gestão de estoque, 

distribuição, gestão de transporte e soluções para o setor de comércio exterior.

Temos um centro logístico em Santo André, próximo à maior área metropolitana 

do Brasil, São Paulo, e outro localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape 

(Pernambuco), oferecendo soluções personalizadas e excelência operacional.

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
A Allink Neutral Provider, na qual a Wilson Sons detém 50% do controle, é uma 
Non-Vessel-Operating Common Carrier (“NVOCC”) especializada em logística 
internacional para carga marítima e aérea. Com mais de 25 anos de experiência 
e presença em todos os importantes portos brasileiros, a Allink é a única NVOCC 
brasileira que tem uma parceria com a Aliança Mundial, oferecendo mais de 8.000 
serviços semanais para os principais destinos globais.

Rebocadores

Somos líderes em serviços de rebocagem no Brasil. Temos a maior e mais moderna frota 

do país com 80 rebocadores, para apoiar o comércio doméstico e internacional, bem 

como a indústria de óleo e gás, operando em todos os principais portos e terminais. 

Todas as embarcações são monitoradas remotamente 24/7 através da Central de 

Operações de Rebocadores (“COR”), proporcionando maior segurança e eficiência às 

operações.

Oferecemos também serviços especiais, incluindo assistência a salvatagem, combate 

a incêndio, rebocagem oceânica, bem como o apoio à construção de plataformas de 

petróleo e sondas de perfuração offshore.

.
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Agência Marítima

A Wilson Sons foi fundada em 1837, fornecendo principalmente serviços de agência 

marítima. Somos a maior agência independentes do país, operando 18 filiais nos 

principais portos brasileiros, juntamente com representantes exclusivos na Europa e 

um escritório próprio na China. Temos também uma forte presença na indústria de 

óleo e gás.

Oferecemos representação comercial para armadores, documentação de embarque, 

gestão logística de equipamentos, agendamento de embarcações com escalas 

regulares (“liner”) e não regulares (“tramp”), preparação de toda documentação relativa 

ao transporte marítimo, controle de demurrage (tempo de devolução de contêineres), 

entre outros serviços.

Estaleiros

Localizado no Porto de Santos (São Paulo), nossos estaleiros foram projetados para 

a construção, manutenção e reparo de embarcações de pequeno e médio porte, 

utilizadas principalmente para apoio marítimo e portuário. Amplamente reconhecido por 

sua capacidade de oferecer e entregar projetos customizados dentro do prazo, nosso 

complexo de estaleiros de 39.000 m² possui uma capacidade anual de processamento 

de aço de 10.000 toneladas.

Com mais de 135 embarcações entregues nos últimos 30 anos (10 navios-balizadores 

e várias lanchas de alumínio para a Marinha Brasileira), nosso portfólio de construções 

contempla rebocadores, embarcações de apoio a plataformas (“platform supply 

vessels”), embarcações de apoio à recuperação de derramamentos de óleo (“oil spill 

response vessels”), embarcações de apoio a veículos de operação remota (“remotely 

operated vehicle supply vessels”), lanchas balizadoras, navios patrulha, entre outras.

Centro Logístico de 

Santo André
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Tecon Rio Grande
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Trajetória

1869
Participação nas obras 
mais ambiciosas do 
período, como a Ferrovia 
Great Western of Brazil 
(atualmente parte da 
Rede Ferroviária Federal).

2006 
Tecon Rio Grande 
assina o primeiro 
aditivo ao contrato de 
arrendamento, garantindo 
o direito à renovação
antecipada de contrato.

2003
Início das atividades 
no segmento de 
embarcações de 
apoio offshore, com 
o lançamento do PSV
Albatroz, construído
pelo nosso estaleiro.

2008 
Construção do 
terceiro berço do 
Tecon Rio Grande, 
resultando na maior 
retroárea de terminais 
de contêiner no Brasil.

1958 
Walter Salomon vê a oportunidade 
de investir no Brasil, e adquire uma 
participação de controle na Ocean 
Wilsons Holdings Ltd. através da 
Scottish and Mercantile Investment 
Trust, hoje Hansa Investment 
Company Ltd.

2013
Conclusão da 
construção do 
Estaleiro Guarujá 
II, aumentando a 
nossa capacidade 
de construção 
naval de 4.500 
toneladas para 
10.000 toneladas 
de aço processado 
por ano. 

1997 
Início da operação 
em terminais de 
contêiner, ao vencer 
a licitação da 
privatização do Tecon 
Rio Grande.

2018 
Nossos terminais de 
contêiner movimentam 
o recorde de 1,073
milhão de TEU.

2000 
Aquisição do Tecon 
Salvador por meio de 
uma licitação pública.

2020 
Tecon Salvador conclui 
a expansão de seu 
cais principal para 800 
metros, permitindo a 
atracação simultânea 
de dois navios 
super-post-panamax 
com 366 metros de 
comprimento cada.

1873 
Atuação marcada pela 
solidez dos negócios. 
Além do comércio 
de carvão, é uma 
trading envolvida 
nos negócios mais 
rentáveis da época, 
com a importação 
de manufaturas de 
algodão, lã, linho e seda.

2007
IPO da Wilson Sons 

na Bolsa de Valores 

brasileira.

1936
Aquisição da 
empresa Rio de 
Janeiro Lighterage 
Company, 
reforçando nossa 
operação de 
rebocadores.

1928  
Inauguração do 
maior armazém 
coberto na 
América Latina, em 
São Cristóvão (Rio 
de Janeiro).

2012 
Tecon Salvador conclui 
sua primeira expansão, 
praticamente dobrando 
a capacidade do 
terminal.

1966 
Compra da 
Camuyrano Serviços 
Marítimos, dobrando 
a nossa frota de 
rebocadores.

2016
Renovação do 
contrato de 
arrendamento do 
Tecon Salvador, 
compra de seis 
rebocadores da Vale, 
e início das operações 
do Tecon Santa Clara.

1973 
Aquisição do estaleiro 
do Guarujá I, reforçando 
nossa atuação em 
construção naval.

2017 
Wilson Sons 
comemora 180 
anos desde sua 
fundação.

1999
Constituição do negócio de 
bases de apoio offshore 
com a aquisição da Brasco 
Logística Offshore.

2019 
Entrega do rebocador de 
escolta WS Aries à nossa 
frota, o maior e mais 
potente rebocador do 
Brasil com 90 toneladas 
de tração estática.

A Wilson Sons é uma das empresas mais antigas do Brasil, 

com mais de 180 anos de história. Com uma trajetória de 

solidez, ética e diversificação dos negócios, nos tornamos o 

maior operador integrado de logística portuária e marítima 

do país. Apresentamos abaixo alguns dos principais marcos 

da nossa história:

1837
Fundação da Wilson, 
Sons & Company na 
cidade de Salvador 
(Bahia), com atuação 
voltada à prestação 
de serviços de Agência 
Marítima e ao comércio 
internacional de carvão.
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Estabelecemos nossa visão de estratégia até 2027, e esperamos os 

seguintes valores, cultura e competências dos nossos colaboradores.

Filosofia e 
Estratégia

Filosofia

Missão

Desenvolver e prover soluções de alto valor percebido por nossos clientes nas atividades 

de logística portuária e marítima, de forma sustentável e inovadora, valorizando o 

desenvolvimento dos nossos colaboradores.

Visão

Nos segmentos em que atuamos, ser a primeira escolha dos colaboradores, clientes e 

investidores, crescendo de forma arrojada, sinérgica e sustentável.

Valores

- Zelamos pela segurança das pessoas, pela preservação do meio ambiente e

pelas comunidades em que estamos presentes;

- Temos relações duradouras e significativas com nossos clientes;

- Temos sentimento de dono;

- Agimos de forma ética;

- Colocamos nossos colaboradores em primeiro lugar.

Relatório Anual Integrado 2020 _ 20

Central de Operação de Rebocadores (COR)

Relatório Anual Integrado 2020 _ 21



Filosofia e 
Estratégia

Estratégia

Nossa estratégia é crescer com base nas nossas competências e ativos existentes, 

fortalecendo nossos negócios e buscando novas oportunidades, com foco no Brasil e na 

América Latina. Continuamos consolidando nossa posição em todos os segmentos em 

que atuamos, maximizando economias de escala e eficiência, qualidade e a variedade 

de serviços que oferecemos aos nossos clientes.

MAXIMIZAR O POTENCIAL DE NOSSOS ESTALEIROS
Através de um mix de serviços de construção, reparo, manutenção, conversão e 

docagem de embarcações próprias e de terceiros, buscamos maximizar o potencial dos 

nossos estaleiros para atender a demanda de armadores locais e internacionais que 

operam no Brasil.

SOLIDIFICAR OS SERVIÇOS DAS NOSSAS EMBARCAÇÕES  
DE APOIO OFFSHORE PARA PLATAFORMAS DE PETRÓLEO E GÁS
Utilizando nosso conhecimento e experiência, pretendemos continuar consolidando 
nossas atividades mantendo nossa posição entre os principais fornecedores de serviços 
para a indústria de petróleo e gás no Brasil. Estamos explorando fontes alternativas de 
receita para aumentar a utilização de nossa frota de embarcações de apoio offshore.

EXPLORAR OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS INOVADORAS PARA 
PROPORCIONAR A MELHOR E MAIS COMPLETA GAMA DE SERVIÇOS  
AOS NOSSOS CLIENTES 
Buscamos sempre fornecer serviços inovadores aos nossos clientes, bem como 
antecipar suas necessidades. Através de uma sólida abrangência nacional, 
continuaremos com nossa estratégia de atuação para oferecer soluções completas 
de apoio logístico às atividades de comércio doméstico e internacional, bem como 
à indústria de óleo e gás. Buscamos também tornar nossos serviços mais eficientes 
e econômicos, a fim de manter nossa forte base de clientes e reforçar nosso 
relacionamento.

AUMENTAR AS ECONOMIAS DE ESCALA, PRODUTIVIDADE, SINERGIAS  
E REDUÇÃO DE CUSTOS EM TODOS OS NOSSOS SEGMENTOS 
Buscamos continuamente otimizar nossas operações, a produtividade e reduzir  
os custos através de sinergias e troca de conhecimento entre os nossos negócios e 
departamentos administrativos. Continuaremos focados na integração de atividades 
similares, especialmente em nossas filiais, buscando atingir economias de escala  
e reduzir custos sempre que possível. 

ASG SÃO PARTE DE NOSSA ESTRATÉGIA
Continuamos promovendo as melhores práticas de ASG em todo a Companhia, para 

alcançar e manter a excelência nessas áreas, em linha com nossa estratégia de práticas 

empresariais éticas e sustentáveis.

Nossa estratégia inclui:

PREENCHER A CAPACIDADE DOS NOSSOS TERMINAIS DE CONTÊINER
A fim de atender à crescente demanda do comércio nacional e internacional, expandimos 

os dois terminais de contêiner desde o início das concessões. Ao maximizar a utilização 

da capacidade instalada, podemos continuar aumentando nossa produtividade e nível de 

serviço prestado aos nossos clientes com economias de escala. Vamos diligentemente 

prosseguir neste objetivo. Ainda, vamos avaliar novas concessões e o desenvolvimento 

de novos terminais, considerando sua capacidade de fornecer um forte retorno sobre o 

capital investido.

MAXIMIZAR A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE  
DAS NOSSAS BASES DE APOIO OFFSHORE
Nossas bases privadas em Niterói e no Rio possuem uma capacidade total de oito 

berços para fornecer apoio logístico às embarcações de apoio offshore. Com excelente 

acesso às Bacias de Campos e Santos, e próxima à região do pré-sal, nossos ativos estão 

estrategicamente posicionados como um dos maiores operadores de bases de apoio 

offshore do Brasil. Monitoramos continuamente as atividades de exploração e produção 

offshore na costa brasileira para atender a demanda por esses serviços.

REFORÇAR NOSSA POSIÇÃO DE LIDERANÇA  
EM SERVIÇOS DE REBOCAGEM NO BRASIL
Continuaremos modernizando e expandindo nossa frota de rebocadores, a fim de prestar 

consistentemente serviços de alta qualidade aos nossos clientes e consolidar nossa posição 

de liderança no mercado brasileiro de rebocadores. Pretendemos também contribuir para 

viabilizar a expansão das atividades nos portos brasileiros, oferecendo embarcações de 

última geração adequadas para a operação de novas classes de navios, bem como para 

a indústria de óleo e gás. Analisamos regularmente a distribuição de nossa frota para 

otimizar a eficiência e buscar novos nichos do mercado em que possamos fornecer serviços 

adicionais ou aumentar nossa presença geográfica para novos portos do Brasil.
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Vantagens Competitivas

Consolidamos diferenciais que distinguem nossos serviços entre outros players do 

mercado, e fortalecem nossos negócios e a criação de valor

Localização Estratégica dos Ativos

Estamos presentes em todos os principais portos da costa brasileira, com a maior frota 

de rebocadores do país. Nossos terminais de contêiner estão localizados em estados de 

grande relevância econômica – Rio Grande do Sul e Bahia. Nossos estaleiros no porto de 

Santos e bases de apoio offshore em Niterói e no Rio de Janeiro estão estrategicamente 

posicionados para atender embarcações de pequeno e médio porte, que atuam 

principalmente na indústria de óleo e gás. Oferecemos também serviços de agência 

marítima em diversos portos brasileiros, além de representantes exclusivos na Europa e 

nosso próprio escritório na China. 

Portfólio de Serviços

Nossa completa gama de serviços fortalece nossa posição como o maior operador 

integrado de logística portuária e marítima do Brasil. Nosso portfólio inclui soluções 

especializadas como terminais de contêiner, rebocadores, logística, agência marítima, 

embarcações de apoio offshore, bases de apoio offshore, e estaleiros.

Sinergia entre os Negócios

A sinergia entre os nossos negócios é uma estratégia chave para o crescimento 

sustentável. Mais de 800 clientes contratam serviços de pelo menos três divisões, 

representando 70% da nossa receita líquida. 

Compromisso com Ética, Governança e SMS

Esse compromisso está expresso em nossos valores, resultando em ações práticas que 

fazem parte do dia-a-dia das nossas operações.

Tecon Salvador
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Força da Marca

A sólida imagem que a Wilson Sons desfruta no mercado contribui para o relacionamento 

próximo e duradouro com clientes e outros parceiros de negócio. Nossos stakeholders 

reconhecem e confiam no know-how que conquistamos ao longo de mais de 180 anos 

oferecendo serviços de alta qualidade aos clientes mais exigentes.

Capital Humano e Intelectual

Nossa equipe está comprometida com a qualidade dos serviços prestados, e está 

alinhada aos valores e princípios que norteiam a visão de futuro da Wilson Sons. O 

potencial pessoal e profissional de cada colaborador é maximizado através de um amplo 

processo de gestão de pessoas, que inclui treinamentos e ações para a troca contínua 

de experiências, com o objetivo de manter o capital intelectual em constante evolução.

Pioneirismo

Fomos os primeiros no Brasil a utilizar motores de propulsão azimutal em rebocadores, 

os primeiros a vencer uma licitação pública para operação de um terminal de contêiner 

privado, assim como os primeiros a receber certificação de qualidade no setor de 

construção naval para embarcações de pequeno e médio porte. Temos inovado 

com fornecedores nacionais para aumentar o conteúdo local das embarcações que 

construímos em 2013, fomos reconhecidos pelo Sindicato Nacional das Empresas de 

Navegação Marítima (“Syndarma”) como o melhor estaleiro no que se refere à utilização 

de conteúdo local.

Tecon Rio Grande
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Governança 
Corporativa

A estrutura organizacional implantada para dar cumprimento à missão e visão de 

longo prazo, considerando a busca pelos mais altos padrões de Governança é a 

seguinte:

Conselho de Administração - Possui poderes para administrar os negócios da 

Wilson Sons, e portanto, é o órgão responsável pela tomada de decisões, pela 

formulação das diretrizes gerais e linha de ação dos negócios, de forma a trazer 

julgamento independente sobre questões de risco e desempenho, definir as 

linhas estratégicas da Companhia e supervisionar os atos de gestão da Diretoria 

Executiva (Comitê Executivo).

Diretoria Executiva da Subsidiária brasileira, conhecido como Comitê Executivo 

- O Comitê Executivo é responsável por estabelecer políticas de gestão e operação

de todas as subsidiárias brasileiras da Wilson Sons Limited e atingir os objetivos

estabelecidos pelo Conselho de Administração. Os membros atuam na gestão

da Companhia e estão dedicados à tomada de decisão e execução da estratégia

definida pelo Conselho de Administração para a geração de valor para os

acionistas.

Comitês de Apoio ao Conselho de Administração - A Companhia conta com os 

seguintes comitês que prestam apoio ao Conselho de Administração: (i) Comitê de 

Auditoria da Wilson Sons Limited - papel principal de assegurar a transparência e a 

integridade das informações financeiras publicadas ao mercado.; (ii) Comitê de 

Riscos das Operações no Brasil possui papel de monitorar a aplicação da Política 

de Gestão Integrada de Riscos das subsidiárias no Brasil, e atuar com o objetivo de 

definir diretrizes necessárias para a tomada de decisões sobre os principais riscos 

da Companhia, e (iii) Comitê de Ética - responsável por tratar relatos éticos, 

e deliberar, com total independência, a respeito dos mesmos, assegurando que o 

Conselho de Administração esteja ciente dos assuntos que possam causar impacto 

significativo à imagem da Wilson Sons.

Adotamos as melhores práticas de governança e buscamos a sustentabilidade das 

nossas operações e relações de negócio através dos princípios de clara separação 

de poderes, transparência e ética. A Companhia está sediada em Bermudas e suas 

ações estão listadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) desde 2007, por meio de 

Certificados de Depósito de Valores Mobiliários (“Brazilian Depositary Receipts” 

ou “BDRs”). Nos esforçamos para nos mantermos alinhados aos padrões do Novo 

Mercado (listagem brasileira com as melhores práticas), e nos beneficiamos da 

experiência da nossa controladora, a Ocean Wilsons Holdings Limited, listada na 

Bolsa de Valores de Londres há mais de um século.

Base de Apoio Offshore do 

Rio de Janeiro
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Ética e Transparência

O nosso Código de Ética e Conduta Empresarial expressa os valores que norteiam 

a governança corporativa e o relacionamento com todos os stakeholders. O código 

apresenta diretrizes para a adoção de uma conduta uniforme de integridade no 

gerenciamento e desenvolvimento de negócios.

Temos também um Guia Anticorrupção, que contém diretrizes que objetivam assegurar 

o completo entendimento e conduta de acordo com as leis anticorrupção. O guia, em

conjunto com o Código de Ética e Conduta Empresarial, representam nossas principais

diretrizes voltadas à integridade e todos os colaboradores, incluindo alta administração,

prestaram adesão formal aos documentos. Somos signatários do Pacto Global das

Nações Unidas e estamos comprometidos com o seu décimo princípio no combate a

todas as formas de corrupção, desenvolvendo proativamente políticas internas para

esta finalidade. Além disso, disponibilizamos um canal de denúncias independente

(contatoseguro.com.br/wilsonsons), através do qual nossos colaboradores e outros

stakeholders podem relatar situações e condutas antiéticas, e realizamos também um

programa anual de treinamentos em integridade, incluindo todos os colaboradores,

inclusive, alta administração.

Adicionalmente, realizamos treinamentos específicos para todos os colaboradores que 

possuem interação com a administração pública. Em relação a cadeia produtiva, além 

de todos os contratos firmados estabelecerem cláusulas específicas de Integridade e 

anticorrupção, assim como possuírem o Código de Conduta Ética e Guia Anticorrupção 

como anexo aos mesmos, realizamos treinamentos de Preceitos Éticos e Anticorrupção 

para fornecedores pertencentes a alguns setores de atuação, segmentos estes mais 

sensíveis a aspectos de integridade.

Considerando as estruturas de prevenção, contamos com os departamentos de 

compliance, gestão integrada de riscos, gestão de controles internos e auditoria interna, 

para promover a eficiência e eficácia do nosso ambiente de controles e reduzir riscos. 

Por fim, o Comitê de Ética é responsável pela gestão de documentos e aplicação das 

regras estabelecidas nos mesmos, direcionando a apuração de eventuais desvios de 

conduta, de forma a assegurar que os princípios e valores sejam seguidos por todos.

Capital Social (em 31 de dezembro de 2020)

Nº de ações/ BDRs  

(Ordinárias) % do Capital

Ocean Wilsons Holdings Ltd. 41.444.000 57,77%

3G Radar Gestora de Recursos Ltda. 8.931.798 12,45%

Dynamo Administração de Recursos Ltda. 5.092.803 7,10%

Outros (free float) 16.267.509 22,68%

TOTAL DE CAPITAL 71.736.110 100,00%

Plano de Opções para colaboradores 2.213.490 -

TOTAL DE CAPITAL DILUÍDO 73.949.600 -

Governança 
Corporativa

Governança 
Corporativa

Estrutura Societária

57,77%
Ocean Wilsons 
Holdings Ltd.

42,23%
Brazilian Depositary 

Receipts

Fonte: Itaú Unibanco
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Práticas de Governança
- 7 membros no Conselho de Administração;

- 2 Conselheiros Independentes;

- 100% de direito tag-along para todos acionistas minoritários;

- Classe única de ações com direitos iguais de voto;

- 42% do capital total em free float;

- Resultados financeiros divulgados trimestralmente em padrão IFRS;

- Cargos separados de Presidente do Conselho e CEO;

- Pelo menos 4 reuniões do Conselho de Administração realizadas anualmente;

- Aprovação do Conselho de Administração para todos

projetos acima de US$5,0 milhões;

- Divulgação das atas de reuniões do Conselho de Administração;

- Comitê de Auditoria independente;

- Diretrizes de governança corporativa aprovadas pelo Conselho de Administração;

- Padrões profissionais de conduta empresarial;

- Código de Conduta Ética;

- Estatuto Social;

- Políticas de divulgação e negociação.
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WS Pegasus
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(1997) e também dos Conselhos da Wilson Sons de Administração e Comércio (1992), 

da Ocean Wilsons Holdings Limited (1997) e da Ocean Wilsons (Investments) Limited 

(1997). Atuou como diretor de diversas empresas, incluindo a PSA Peugeot Citroen Brasil, 

Lafarge Brasil, Ultrapar, Cetip, Concremat - Engenharia e Tecnologia S.A (membro da 

China Communication and Construction Company). Integra o Comitê de Governança 

Corporativa da Câmara Americana de Comércio - São Paulo (2005) e é Cônsul 

Honorário no Rio de Janeiro do Reino de Marrocos (2007).

CEZAR BAIÃO
Vice-presidente

O Sr. Baião é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro ("PUC-Rio"). Ingressou no Wilson Sons em 1994 e liderou as operações no Brasil 

como CEO por 20 anos. Durante a sua gestão, a Wilson Sons se tornou o maior operador 

integrado de logística portuária e marítima do Brasil. Entre 1982 e 1989, foi gerente de 

mesa de Money Market do JP Morgan e, entre 1989 e 1994, exerceu a função de diretor 

financeiro do Grupo Lachmann. Ele é conselheiro da Associação Brasileira de Terminais 

de Contêineres de Uso Público ("ABRATEC"). É também membro do Conselho do Centro 

Industrial do Rio de Janeiro ("CIRJ").

WILLIAM HENRY SALOMON

Conselheiro
O Sr. Salomon graduou-se em Direito pela Magdelene College, em Cambridge, Inglaterra, 

onde qualificou-se no English Bar. Atuou como Presidente do Rea Brothers PLC e 

posteriormente assumiu a posição de vice-presidente da divisão de investimentos do 

Cose Brothers PLC. Em 1999, participou da constituição da Hansa Capital, uma gestora 

e consultora de investimentos regulamentada pelo FCA. É presidente do Conselho de 

Administração da Hanseatic Asset Management LBG e sócio sênior da Hansa Capital 

Partners LLP, bem como ocupa o cargo de diretor da Hansa Investment Company 

Limited. É também presidente do Conselho de Administração da ScotGems PLC. Além 

disso, é vice-presidente da Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL), empresa que detém 
o controle da Wilson Sons.

CLAUDIO MAROTE
Conselheiro aposentado

ANDRÉS ROZENTAL
Conselheiro aposentado

CLAUDIO FRISCHTAK
Conselheiro Independente Indicado pelos acionistas minoritários
O Sr. Frischtak é presidente da Inter.B - Consultoria Internacional de Negócios, uma 

empresa de consultoria econômica e financeira com sede no Rio de Janeiro, Brasil. Sr. 

Frischtak também foi o Principal Economist de indústria e energia do Banco Mundial, onde 

trabalhou de 1984 a 1991. Fez pós-graduação em Economia na Universidade de Campinas, 

no Brasil, e na Universidade de Stanford (1980-1984). Enquanto trabalhava no Banco 

Mundial também foi Professor Adjunto do Departamento de Economia da Universidade 

de Georgetown (1987-1990). Publicou mais de 100 artigos acadêmicos e livros e tem 
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Estrutura de Gestão

Conselho de administração

Reuniões do Conselho de Administração e do 
Comitê de Auditoria

Conselho de 
Administração

Comitê de 
Auditoria

Término do 
Mandato

José Francisco Gouvêa Vieira 9/9 7/7 Abril 2021

William Henry Salomon 8/9 3/3 Abril 2021

Cezar Baião 9/9 N/A Abril 2021

Claudio Marote (Aposentado em 20/05/2020) 3/4 1/1 20 Maio 2020

Andrés Rozental (Aposentado em 
29/04/2020)

1/2 1/1 29 Abril 2020

Claudio Frischtak 9/9 7/7 Abril 2021

Fernando Fleury Salek 9/9 N/A Abril 2021

Mauro Moreira (Eleito em 01/07/2020) 4/4 5/5 Abril 2021

Christopher Townsend (Eleito em 10/08/2020)   3/3 N/A Abril 2021

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES 94,8% 100,0%

Nosso Conselho de Administração é formado por profissionais com sólida experiência em 

diferentes campos de atuação, e visa promover a prosperidade de longo prazo aos acionistas. O 

Conselho é responsável por definir a estratégia da Companhia, julgar de forma independente as 

questões de risco e desempenho, e supervisionar as ações da Diretoria Executiva através da 

aprovação de projetos relevantes e avaliação de resultados. Além disso, o Conselho também 

é responsável por aprovar as divulgações de resultados trimestrais e anuais, e os anúncios de 

dividendos.

O Estatuto Social da Companhia prevê a formação do Conselho de Administração, 

compreendendo, no mínimo, cinco membros. As reuniões do Conselho são realizadas 

trimestralmente, e, extraordinariamente, quando convocadas por qualquer membro do 

Conselho.

O número de reuniões realizadas durante o ano pelo nosso Conselho de Administração e por 

cada comitê do Conselho, bem como a participação de cada conselheiro, é apresentado na 

tabela acima.

Conselheiros

JOSÉ FRANCISCO GOUVÊA VIEIRA
Presidente
O Sr. Gouvêa Vieira graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, em 1972. Possui diploma de Master of Laws (LL.M.) pela Columbia 
University, Nova Iorque (1978). Sócio do Gouvêa Vieira Advogados desde 1971, atua na 
companhia desde 1991. Ocupa a posição de Presidente do Conselho de Administração 

Governança 
Corporativa

Governança 
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trabalhado extensivamente em questões relacionadas à infraestrutura, organização 

industrial, política regulatória/competitiva, inovação e macroeconomia internacional.

MAURO MOREIRA

Conselheiro Independente e Presidente do Conselho de Auditoria
Graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas, cursou o programa 

de Strategic Leadership for Partners na Harvard University, Vevey, Suiça. Possui 39 anos 

de experiência em auditoria e consultoria, dos quais 24 anos como sócio de auditoria, 

sendo 6 na Arthur Andersen e 18 na Ernst & Young (EY), tendo acumulado significativo 

conhecimento em US GAAP, IFRS e SOX, no atendimento a clientes de diversas indústrias, 

tanto de capital nacional quanto estrangeiro. Liderou o escritório do Rio de Janeiro da 

EY durante os 18 anos de firma. Ex-diretor e atual membro do Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil ("IBRACON") no Rio de Janeiro, e é atualmente Conselheiro 

Efetivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro ("CRCRJ"). Além disso, 

ocupou a posição de Diretor da Câmara Americana de Comércio ("AMCHAM").

CHRISTOPHER TOWNSEND 
Conselheiro
Cidadão alemão e britânico. Ele é advogado, possui mestrado pela Peterhouse College, 
University of Cambridge, e MBA pela London Business School. Atualmente, é diretor de 
investimentos da Hansa Capital GmbH e conselheiro da Ocean Wilsons Holdings Limited, 
desde 2011. Ele atuou anteriormente na Coller Capital Limited, e como advogado na 
Ashurst Morris Crisp.

FERNANDO FLEURY SALEK
CEO das Operações no Brasil (promovido 
de CFO à partir de 5 de Março de 2021)
O Sr. Salek é economista formado pela PUC-Rio e com especialização em Finanças 
Corporativas, Finanças Internacionais e Marketing. Ingressou na Wilson Sons em 2016 
como CFO. Com sólida experiência em posições de destaque em empresas de capital 
intensivo, ocupou a Vice-Presidência de Finanças do BG Group no Brasil e respondia 
pelos departamentos de Planejamento e Orçamento, Controladoria incluindo Auditoria, 
Gerenciamento de Risco, Fiscal e TI. Anteriormente, Salek trabalhou na mineradora BHP 
Billiton, onde por seis anos atuou como Vice Presidente de Finanças Corporativas na 
Holanda e depois na Grã-Bretanha.

Diretoria Executiva da Subsidiária Brasileira

A diretoria executiva reúne profissionais qualificados responsáveis por estabelecer 

políticas de gestão e operação, e por alcançar as metas estabelecidas pelo Conselho 

de Administração. Os executivos atuam no dia a dia operacional da Companhia e estão 

envolvidos na tomada de decisão e execução da estratégia definida pelo Conselho, 

para atender aos interesses de todos os nossos stakeholders. Eles agregam uma ampla 

gama de qualificações e experiências que contribuem para os objetivos e necessidades 

da Companhia.

36 _ Relatório Anual Integrado 2020

FERNANDO FLEURY SALEK
CEO das Operações no Brasil (promovido de CFO desde 5 de Março de 2021)
O Sr. Salek também é integrante do Conselho de Administração da Companhia. Seu currículo está 
detalhado na seção anterior.

FABRÍCIA GOMES DE SOUZA

CFO das Operações no Brasil (desde 1 de Abril de 2021) 
Fabrícia formou-se em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro ("UFRJ"). Possui 

MBA Executivo pela Coppead – Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de especialização em 

Gestão Financeira pela London Business School. Fabrícia tem sólida experiência em cargos de 

liderança em empresas brasileiras de capital intensivo. Em seu último cargo, atuou como CFO da 

MRS Logística S/A, onde também ocupou os cargos de Diretora de Desenvolvimento, Gerente 

Geral de Planejamento Estratégico e Gerente Geral de Soluções de Logística e Inteligência de 

Mercado. A experiência anterior também inclui o cargo de Gerente Geral do Terminal de Carvão do 

Porto de Itaguaí para a CSN.

ARNALDO CALBUCCI

COO das Operações no Brasil
O Sr. Calbucci ingressou na Wilson Sons em 1980, como estagiário. Foi responsável por desenvolver 

a divisão de embarcações de apoio offshore da Companhia, em 2003, e atuou na consolidação do 

nosso complexo de estaleiros como uma das principais instalações de construção naval do Brasil. 

Calbucci é engenheiro naval formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É vice-

presidente do Sindicato das Empresas de Navegação de Tráfego Portuário (“Sindiporto”) e do 

Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (“Sinaval”). Ele é 

membro do Conselho Fiscal do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima 

(“Syndarma”), e foi condecorado com a medalha Mérito Tamandaré.

Homenagem da Wilson Sons a Cezar Baião

A Wilson Sons gostaria de agradecer imensamente ao Cezar Baião por todos os anos à frente 

dessa Companhia, com inestimável colaboração prestada ao seu crescimento, consolidação e 

inovação no mercado de apoio marítimo e portuário. Durante sua gestão a Wilson Sons se tornou o 

maior operador integrado de logística portuária e marítima do Brasil.

Foram inúmeras as realizações para Companhia ao longo dos 27 anos servindo a Companhia, tais 

como: a conquista da maior frota de rebocagem portuária do país, dois terminais de contêineres, 

o desenvolvimento de uma frota de apoio offshore com 23 embarcações, duas bases de apoio 

offshore, dois centros logísticos alfandegados, duplicação da capacidade dos estaleiros, e a 

consolidação de uma das maiores agências marítimas independentes do Brasil. Em 2007 Cezar 

Baião liderou o IPO da Wilson Sons na B3, conduzindo assim a maior evolução no processo de 

governança da Companhia.

Diante desse legado deixado pelo Baião, a Wilson Sons tem total confiança que o novo CEO, 

Fernando Salek, vai contribuir para a sustentabilidade dessa trajetória de sucesso, gerando valor 

para a Companhia, seus investidores, seus colaboradores e para a sociedade

Governança 
Corporativa

Governança 
Corporativa
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Gestão  
de Riscos

Metodologia

Nossa estratégia de gerenciamento integrado de riscos tem como objetivo maximizar 

as oportunidades, reduzir as incertezas e superar os desafios que se apresentam. 

Contamos com uma política de gestão integrada de riscos formalizada e com 

um processo estruturado, aplicável a toda a organização, para que seja possível 

identificar, avaliar, responder, monitorar e reportar os riscos, apoiando a tomada de 

decisões estratégicas, em conformidade com as melhores práticas de mercado.

O processo de gestão integrada de riscos está alinhado às diretrizes do nosso 

Conselho de Administração e Diretoria Executiva, que definem objetivos, metas e 

limites para gestão de riscos, bem como monitorar a execução da política de riscos e o 

cumprimento das normas relacionadas à gestão integrada de riscos.

As unidades de controle apoiam nossa administração, e as responsabilidades 

relacionadas à gestão integrada de riscos estão estruturadas de acordo com o 

conceito de três linhas de defesa, a saber:

PRIMEIRA LINHA - Unidades de Negócio - responsável por garantir a eficiência / 

eficácia de seus processos e controles frente aos riscos de seu negócio, executando 

atividades de controle de mitigação e contenção dos seus riscos, de acordo com a 

política de gestão integrada de riscos.

SEGUNDA LINHA - Áreas de Apoio – responsável por capacitar a primeira linha com 

ferramentas e metodologia, monitorar o desempenho da primeira linha e de seus 

próprios processos. Temos como objetivo disseminar a cultura de gestão de riscos, 

fornecer metodologia e gerir o processo de gestão integrada de riscos, a fim de 

fomentar, apoiar e alinhar periodicamente, a execução do processo em toda a 

Companhia. As atividades envolvem a identificação, avaliação, classificação, 

resposta, monitoramento e reporte dos riscos.

TERCEIRA LINHA - A terceira linha de defesa conta com o departamento de Auditoria 

Interna, que está sob uma estrutura independente e é responsável por avaliar e 

reportar as atividades das duas primeiras linhas e contribuir para seu aprimoramento.

WS Pegasus 
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Categorias de Risco

Os riscos geridos pela Companhia são divididos em categorias, sendo as principais 

as seguintes:

Riscos Estratégicos

Nossa atuação em diversos setores de negócio implica em uma série de riscos 

estratégicos, criados pelas decisões estratégicas e de investimento. Esses riscos 

ocorrem naturalmente a partir de eventos no âmbito político, industrial e de mercado

Riscos Financeiros

Nossos riscos financeiros incluem: riscos de mercado, relacionados principalmente 

às variações nas taxas de câmbio e de juros sobre o nosso fluxo de caixa; riscos 

de crédito, relacionados a clientes e fornecedores; e de liquidez, no que tange à 

disponibilidade de capital e aplicações financeiras.

Riscos Operacionais

Algumas unidades de negócio estão sujeitas a condições de trabalho que oferecem 

riscos à integridade física dos empregados. Consequentemente, a maior parcela dos 

riscos operacionais está relacionada ao ambiente e à segurança do trabalho. Além 

disso, a Companhia está exposta a riscos operacionais provenientes de 

fornecedores, TI e processos de negócios.

Riscos Regulatórios e Legais

Nossas operações são realizadas em diversas localidades do Brasil, cada uma com 

sua própria legislação. Dessa forma, a Companhia está naturalmente exposta a uma 

diversidade de riscos legais, fiscais e outros relacionados a normas externas, que 

mudam de acordo com as regras das autoridades governamentais de cada região.

Como parte da nossa estratégia de resposta aos riscos, mantemos uma carteira 

de seguros com vias a assegurar os riscos inerentes às nossas operações, e que 

porventura possam vir a ocasionar danos pessoais e/ou materiais, sejam estes 

próprios e/ou de terceiros sob nossa responsabilidade, inclusive, o meio ambiente. 

Estas apólices também garantem a continuidade das nossas operações. As apólices, 

tais como Responsabilidade Civil do Operador Portuário, Property, Responsabilidade 

Civil Ambiental, Casco & Máquina, Responsabilidade Civil para Embarcações (P&I), 

Builder’s Risk e Responsabilidade Civil do Reparador Naval são contratadas em 

seguradoras de primeira linha e renovadas anualmente.

Certificações

Para a Wilson Sons, as certificações são um importante instrumento no 

aperfeiçoamento de processos e para a gestão da qualidade, além de demonstrarem 

ao mercado o alto nível de governança corporativa praticado pela Companhia. Por 

conta desta visão, todos os negócios da Companhia possuem a certificação ISO 

9001, que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ).

Além da ISO 9001, há outras certificações concedidas a determinados negócios ou 

unidades separadamente, seja pela natureza da atividade que conta com uma norma 

específica, ou pelo estágio de desenvolvimento de processos em que a divisão se 

encontra. A Wilson Sons Ultratug Offshore possui a certificação ISM Code, ou Código 

Internacional de Gerenciamento de Segurança, e ISPS Code, ou Código Internacional 

para Proteção de Navios e Instalações Portuárias. Esses códigos representam um 

padrão internacional no gerenciamento e estabelecimento de regras que tornam os 

navios e instalações portuárias mais seguras, atendendo a Convenção Internacional 

para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (“SOLAS”) e a Convenção Internacional 

para a Prevenção da Poluição por Navios (“MARPOL”). 

Em gestão ambiental, a Base de Apoio Offshore de Niterói, o Tecon Rio Grande e o 

Tecon Salvador são certificados na norma ISO 14.001, comprovando que seus sistemas 

de gestão ambiental atendem aos requisitos que visam a minimização dos impactos 

ambientais de seus processos, produtos e serviços.

O Tecon Rio Grande e as bases de apoio offshore são certificados pela norma OHSAS 

18.001, e o Tecon Salvador é certificado pela ISO 45.001, confirmando as melhores 

práticas de saúde ocupacional e segurança do trabalho da Companhia.
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Resultados 
de 2020

Indicadores Financeiros e Econômicos

Receita Líquida

A receita da Companhia no ano aumentou 13,3% em termos de R$, enquanto em termos 

de US$ a receita reduziu 13% para US$352,8 milhões (2019: US$406,1 milhões). A queda na 

receita se deve principalmente à desvalorização do R$ em relação ao US$, à redução 

nas receitas de logística devido ao término de um contrato de volume significativo, às 

receitas menores nas bases de apoio offshore frente ao cenário desafiador no setor de 

óleo e gás e ao impacto do Covid-19 nas nossas operações.

A receita de rebocadores de US$181,7 milhões foi US$12,9 milhões maior que a do ano 

anterior (2019: US$168,8 milhões), com o aumento de volume em portos que operam 

navios maiores, um mix de receita melhor e o impacto no resultado anual da estabilidade 

dos preços à partir do final de 2019. As manobras de rebocagem portuária caíram 0,4% 

para 52.873 (2019: 53.088). As receitas de operações especiais tiveram um aumento de 

US$3,3 milhões para US$14,5 milhões (2019: US$11,2 milhões). As operações especiais 

são operações spot, o que justifica o aumento da receita no ano com duas operações 

de assistência à salvatagem. A receita da agência marítima de US$8,1 milhões foi 12% 

abaixo do ano anterior (2019: US$9,2 milhões).

A receita dos terminais de US$140,2 milhões foi US$46,9 milhões menor que a do ano 

anterior (2019: US$187,2 milhões), principalmente devido à desvalorização do R$ frente ao 

US$ e aos impactos econômicos do Covid-19 com a redução do volume de importações 

RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO DE NEGÓCIO

Saveiros Fragata
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e exportações e a queda na demanda por serviços de base de apoio pela a indústria 

petrolífera. O volume de contêineres movimentados caiu 0,9% para 1.017.601 TEU (2019: 

1.027.306 TEU), principalmente pela redução dos volumes de cabotagem e importações. 

Com a queda nos volumes de contêineres movimentados, a receita reduzida de 

armazenagem de importação e a taxa média de câmbio mais alta do R$ em relação ao US$ 

no ano, a receita de terminais de contêiner caiu 21,2% para US$132,2 milhões (2019: US$167,8 

milhões). A receita das nossas bases de apoio offshore diminuiu em US$11,3 milhões para 

US$8,0 milhões (2019: US$19,4 milhões) principalmente pelo atraso e pela redução das 

atividades na indústria petrolífera devido à menor demanda por petróleo e devido aos 

impactos cambiais.

A receita em nosso negócio de logística no ano foi 37% menor em US$28,6 milhões (2019: US

$45,7 milhões), principalmente devido ao término de um contrato de armazenagem de 

volume significativo em um dos nossos centros logísticos, dos efeitos da pandemia do 

Covid-19 nos volumes de importação o que reduziu a demanda por serviços de logística, 

além do efeito da taxa média de câmbio mais alta do R$ em relação ao US$. A receita dos 

Estaleiros oriunda de terceiros diminuiu em US$2,3 milhões para US$2,2 milhões (2019: US

$4,5 milhões). O estaleiro continua fornecendo serviços importantes de construção e 

manutenção de embarcações às nossas frotas de rebocadores e embarcações de apoio 

offshore.

Lucro Operacional

O lucro operacional de US$80,3 milhões foi US$5,1 milhões acima do ano anterior (2019: US

$75,2 milhões), principalmente devido aos crescentes impactos cambiais que reduziram 

as despesas de depreciação em subsidiárias cuja moeda funcional é o R$, à queda na 

receita compensada pela redução dos custos operacionais e à não redução do valor 

recuperável dos ativos em 2020 (2019: US$13,0 milhões). A margem operacional no ano de 

22,8% (2019: 21,5% - excluindo a redução do valor recuperável dos ativos) aumentou 

devido à redução das despesas devido à adoção de medidas de austeridade em função 

do Covid-19, além da queda nas despesas de depreciação. Esses ganhos foram 

compensados pelo aumento das perdas cambiais com ativos monetários líquidos. 

As matérias-primas e insumos utilizados diminuíram em US$6,0 milhões para US$19,3 

milhões (2019: US$25,3 milhões), refletindo a redução nas atividades dos estaleiros. As 

despesas com pessoal diminuíram US$30,4 milhões para US$108,9 milhões (2019: US$139,3 

milhões), devido ao efeito da taxa média de câmbio mais alta do R$ em relação ao US$. A 

amortização dos ativos de direito de uso foi de US$10,7 milhões (2019: US$12,4 milhões)

As despesas com pessoal como percentual da receita caíram de 34,6% em 2019 para 

31,2% no ano atual. Outras despesas operacionais diminuíram US$4,4 milhões para US

$83,1 milhões (2019: US$87,5 milhões), devido à taxa média de câmbio mais alta do R$ em 

relação ao US$. A despesa de depreciação e amortização de US$50,6 milhões foi US$3,1 

milhões abaixo do período comparativo (2019: US$53,7 milhões) devido à desvalorização 

do Real em 2020.
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Participação nos Resultados de Joint Ventures

A participação nos resultados de joint ventures corresponde à participação de 50% da 

Wilson Sons no lucro líquido do período da nossa joint venture de embarcações de apoio 

offshore. No final do ano, nossa joint venture tinha 18 embarcações de apoio offshore 

contratadas, de uma frota total de 23 OSVs. O lucro operacional da participação de 50% 

na joint venture no ano diminuiu em US$3,4 milhões, passando para US$5,5 milhões, 

comparado a US$8,9 milhões em 2019. A receita caiu 7% para US$60,8 milhões (2019: US

$65,5 milhões), enquanto o total de dias em operação (2020: 5.356 dias) cresceu 4,4% 

em relação ao ano anterior (2019: 5.128 dias). A redução no lucro operacional em função 

da queda das receitas e do aumento das perdas cambiais sobre itens monetários 

resultou em um prejuízo no período de US$4,2 milhões (2019: US$0,5 milhão de lucro).

Despesas Financeiras

As despesas financeiras no ano totalizaram US$10,4 milhões, US$1,4 milhão a menos em 

relação ao ano passado (2019: US$11,8 milhões), uma vez que os juros sobre 

arrendamento diminuíram US$3,1 milhões para US$12,8 milhões (2019: US$15,9 milhões). 

As perdas cambiais sobre empréstimos em moeda estrangeira foram zero no período 

frente a uma perda de US$0,8 milhão em 2019, já que a Companhia pagou os seus 

empréstimos em outras moedas que não as funcionais das subsidiárias no período 

anterior. Os juros sobre empréstimos diminuíram em US$0,6 milhão para US$10,3 

milhões (2019: US$10,8 milhões), devido às taxas de juros variáveis menores.

Taxas de Câmbio

A Companhia reporta seus resultados em US$ e tem receitas, custos, ativos e passivos 

em R$ e US$. Portanto, as movimentações na taxa de câmbio US$/R$ influenciam os 

resultados da Companhia de forma positiva e negativa, de ano para ano. Durante 2020, 

o R$ desvalorizou 28,9% frente ao US$, de R$4,03 em 1 de janeiro de 2020 para R$5,20

no final do ano. Em 2019, o R$ desvalorizou 4,0% frente ao US$, de R$3,87 em 1 de janeiro

de 2019, para R$4,03 no final do ano. Os principais efeitos da movimentação do Real em

relação ao dólar norte americana na demonstração de resultados são apresentados

na tabela abaixo:

(I)  Resultado das conversões dos ativos monetários líquidos denominados em Real do Balanço Patrimonial, tais como contas 
a receber e a pagar líquidas, caixa e equivalentes de caixa. 
(II) Os ativos fixos da Companhia estão localizados no Brasil e, portanto, as deduções fiscais futuras da depreciação utilizada 
nos cálculos fiscais da companhia são denominadas em R$. Quando o R$ se deprecia em relação ao US$, a dedução fiscal 
futura em R$ permanece inalterada, mas é reduzida em US$.
(III)  Crédito de imposto diferido decorrente das perdas cambiais com empréstimos contraídos em US$ no Brasil.

Ganhos (perdas) cambiais (em milhões de US$) 2020 2019

Ganhos (perdas) cambiais sobre itens monetários (I) (12,5) (1,6)

Impostos diferidos (II) 1,2 (1,4)

Ganhos (perdas) cambiais sobre empréstimos em moeda 

estrangeira (III)
5,0 0,2

Total (6,3) (2,8)
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A desvalorização do R$ frente ao US$ em 2020 resultou num impacto negativo de US$6,3 

milhões nos resultados deste ano comparado a um impacto negativo de US$2,8 milhões 

em 2019.

Uma perda cambial de US$51,8 milhões (2019: 11,1 milhões) na conversão de operações 

com uma moeda funcional diferente do US$ está incluída em outras despesas 

abrangentes do período.

A taxa média de câmbio US$/R$ de 5,16 durante 2020 foi 30,6% maior em relação ao 

ano anterior (2019: 3,95).Uma taxa média de câmbio mais alta afeta negativamente as 

receitas denominadas em R$ e positivamente os custos denominados em R$, quando 

convertidos à nossa moeda de reporte em US$.

Lucro Antes dos Impostos

O lucro antes dos impostos no ano diminuiu em US$6,3 milhões para US$47,1 milhões, 

em comparação com US$53,4 milhões em 2019. Isso ocorreu principalmente devido à 

uma queda de US$4,7 milhões nos resultados das joint ventures.

Tributação

A carga tributária do ano de US$26,6 milhões aumentou US$5,1 milhões em relação ao 

ano anterior (2019: US$21,5 milhões). Isso representa uma taxa de imposto efetiva para o 

período de 36,0% (2019: 26,0%), em comparação com a alíquota de 34% que vigora sobre 

as empresas no Brasil. A diferença na taxa efetiva de imposto se deve principalmente 

aos itens e despesas de impostos diferidos maiores que não estão incluídos na 

determinação do lucro tributável no Brasil. Despesas líquidas não incluídas no lucro 

tributável foram maiores devido ao aumento de perdas cambiais e queda nos resultados 

das joint ventures.

Uma discriminação mais detalhada é apresentada na nota 8 das demonstrações 

financeiras.
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Lucro Líquido do Exercício

O lucro atribuível aos acionistas da Companhia no ano foi de US$19,5 milhões 

(2019: US$30,5 milhões), após a dedução do lucro atribuível aos acionistas não 

controladores de US$1,1 milhão (2019: US$1,5 milhão).

Lucro por Ação
O lucro por ação no ano foi de US$0,271, contra US$0,427 em 2019.

Fluxo de Caixa

A entrada líquida de caixa das atividades operacionais no período de US$114,5 

milhões foi US$3,4 milhões inferior à do ano anterior (US$111,1 milhões), 

principalmente devido à redução no lucro operacional do ano compensada pela 

otimização do capital de giro. O investimento no ano de US$62,5 milhões foi US$27,0 

milhões abaixo do ano anterior (2019: US$89,5 milhões), principalmente devido ao 

ritmo mais acelerado das obras de expansão do Tecon Salvador em 2019. As obras de 

extensão do cais já foram finalizadas.

A Companhia recebeu novos empréstimos de US$51,5 milhões (2019: US$113,6 

milhões) para financiar despesas de capital, enquanto realizava pagamentos de 

empréstimos de US$25,7 milhões no ano (2019: US$85,9 milhões). Os dividendos de US

$38,7 milhões foram pagos aos acionistas (2019: US$38,5 milhões), além de US$1,2 

milhão pagos às participações de não controladores em nossas subsidiárias (2019: 

US$1,3 milhão).

Em 31 de dezembro de 2020, o caixa e equivalentes de caixa diminuíram US$4,9 

milhões em relação ao ano anterior para US$58,7 milhões (2019: US$63,6 milhões), 

dos quais US$53,8 milhões eram denominados em R$ (2019: US$35,7 milhões). A 

Wilson Sons Limited possuía mais US$39,6 milhões em certificados de taxa fixa 

denominados em US$, que são classificados como ativos financeiros a valor justo 

por meio de resultado (2019: US$14,1 milhões).
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Balanço

O patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia na data do balanço 

patrimonial foi US$66,9 milhões menor em US$429,9 milhões, em comparação com US

$496,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Os principais movimentos no patrimônio 

líquido no ano foram lucros no período de US$19,5 milhões, dividendos pagos de 

US$38,7 milhões e um ajuste negativo de conversão cambial de US$51,9 milhões. 

O ajuste de conversão cambial resulta de diferenças de câmbio na conversão de 

operações com moeda funcional diferente do US$.

Dívida Líquida e Financiamentos

Os empréstimos da Companhia são utilizados principalmente para financiar a construção 

de embarcações e o desenvolvimento dos nossos terminais de contêiner. 

Os empréstimos são de longo prazo, com cronogramas de amortização definidos, e 

reembolsáveis ao longo de períodos diferentes de até 18 anos. No final do ano, 65% 

dos empréstimos da Companhia eram denominados em US$, com os 35% restantes 

denominados em R$. Os empréstimos denominados em Real e vinculados ao dólar norte 

americano são empréstimos com taxas fixas, enquanto que a dívida em R$ possui taxas 

variáveis.

Uma parcela significativa dos preços da Companhia é denominada em US$, que atua 

como uma proteção natural para a nossa exposição cambial de longo prazo. Além dos 

nossos empréstimos, a Companhia possui um arrendamento de US$157,9 milhões (2019: US

$194,1 milhões). 

A dívida líquida, incluindo os arrendamentos, em 31 de dezembro de 2020, era de US$402,2 

milhões (2019: US$451,4 milhões).

17%
Curto 
Prazo 83%

Longo 
Prazo

DÍVIDA LÍQUIDA POR VENCIMENTO

Em 31 de dezembro de 2020

65%
Denominada 
em US$

35%
Denominada 

em R$

DÍVIDA LÍQUIDA POR MOEDA
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Indicadores em destaque
Demonstração Consolidada do Resultado (US$ milhões) 2020 2019

Receita Líquida 352,8 406,1

Custos de Matéria-Prima (19,3) (25,3)

Despesas com Pessoal e Benefícios (108,9) (139,3)

Outras Despesas Operacionais (83,1) (87,5)

Perda por Impairment - (13,0)

Ganho (Perda) na Alienação de Imobilizado 0,1 0,3

EBITDA 141,6 141,3

Depreciação e Amortização (61,3) (66,1)

EBIT 80,3 75,2

Resultado Financeiro (29,1) (22,3)

Imposto de Renda (26,6) (21,5)

Participação nos Resultados de JV's (1) (4,2) 0,5

Lucro Líquido 20,5 31,9 

Margens (%)

Margem EBITDA 40,1% 34,8%

Margem EBIT 22,8% 18,5%

Margem Líquida 5,8% 7,9% 

Indicadores Financeiros

Ativo Total 1.039,4 1.151,1

Patrimônio Líquido 430,3 497,5

Dívida Líquida 402,2 451,4

Dívida Líquida / EBITDA 2,8x 3,2x

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 4,8% 6,4%

Capex (Investimentos) 62,5 89,5

Indicadores do Mercado Acionário

Cotação final das BDR WSON33 (R$) 45,30 44,00

Dividendos Pagos pelo Exercício Anterior 38,7 38,5

Quantidade de Ações (em 31 de dezembro de 2020) 71.736.110 71.261.060

Valor de Mercado 624,9 778,0

Indicadores Operacionais

Terminais de Contêiner: Movimentação (‘000 TEU*) 1.018 1.027

Rebocadores: Manobras Portuárias (#) 52.873 53.088

Embarcações de Apoio Offshore: Dias em Operação (#) 5.356 5.128

Indicadores de Produtividade 

Número de Funcionários Próprios (²) (#) 3.674 3.938

Lucro Líquido por Funcionário (US$ mil) 5,6 8,1

Ativo por Funcionário (US$ mil) 282,9 292,2

1.  Corresponde a 50% dos resultados da joint venture de embarcações de apoio offshore.

2. Considera os nossos colaboradores ativos e afastados (excluindo a joint venture da embarcações de apoio offshore, mais incluindo a Allink e os consórcios de 
rebocadores).



Geração do Valor Adicionado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(US$ milhões) 2020 2019

Receitas 384,0 446,9

Receita de produtos e serviços 383,5 445,0

Outras receitas 0,9 1,4

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (0,4) 0,5

Insumos adquiridos de terceiros (73,6) (112,0)

Custos dos produtos e serviços (47,0) (64,8)

Manutenção (12,0) (16,1)

Energia, combustíveis e serviços contratados (10,0) (14,8)

Outros custos (5,8) (4,6)

Perda / Recuperação de valores ativos 1,3 (11,7)

Valor adicionado bruto 310,4 334,9

Amortização do direito de uso do ativo (10,7) (12,4)

Depreciação e amortização (50,6) (53,7)

Valor adicionado líquido 249,1 268,8

Recebimento de terceiros 5,2 10,3

Resultado de participações societárias (4,1) 0,6

Receitas financeiras 8,3 8,8

Outras 1,1 0,9

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 254,3 279,1

Distribuição do Valor Adicionado em 31 de dezembro 

de 2020 e 2019 (US$ milhões) 2020 2019

Pessoal 94,7 120,4

Remuneração direta 71,9 89,7

Benefícios 17,5 23,1

FGTS 5,4 7,7

Tributos 77,5 78,8

Federais 59,8 58,4

Estaduais 2,5 3,2

Municipais 15,1 17,1

Remuneração de capitais de terceiros 61,5 48,0

Aluguéis 25,8 18,5

Juros 35,7 29,5

Remuneração de capitais próprios 20,6 31,9

Lucros retidos 19,5 30,5

Participação dos não controladores 1,1 1,5

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 254,3 279,1 

Resultados de 2020 Resultados de 2020

Demonstração de Valor Adicionado
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Prioridades de Materialidade 

Meio Ambiente

Temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável nos 

segmentos em que atuamos, priorizando os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais mais relevantes para os nossos stakeholders. Foram realizadas entrevistas 

com executivos, clientes e investidores, com um estudo sobre as tendências do 

segmento. A nova matriz de materialidade contempla os 10 principais aspectos sociais 

e ambientais do posicionamento de sustentabilidade da Wilson Sons.

A excelência em gestão ambiental faz parte dos nossos objetivos estratégicos. 

Nesse contexto, excelência significa utilizar recursos de forma racional e eficiente, 

gerenciar riscos e passivos ambientais, compreender e relacionar-se com os interesses 

ambientais das partes interessadas de forma íntegra, e planejar e alcançar metas de 

desempenho financeiro alinhadas aos compromissos ambientais.

Com o objetivo de melhorar a compreensão dos aspectos e impactos ambientais 

das nossas atividades, elaboramos um Índice de Gestão Ambiental (“IGA”) baseado 

ASPECTOS PRIORIZADOS
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nas melhores práticas da atualidade. Os temas prioritários do IGA (resíduos sólidos, 

recursos hídricos, dano ambiental, licenciamento, partes interessadas e emissões 

atmosféricas) possuem critérios estabelecidos para promover a melhoria contínua na 

gestão ambiental e alcançar a excelência.

Por meio de um sistema online, gerenciamos todos os requisitos legais para as 

nossas divisões, de forma a garantir a identificação das exigências legais aplicáveis 

e tratar as possíveis falhas em rotinas de gestão. Em 2020, não identificamos multas 

significativas ou sanções não monetárias por não conformidade com leis e/ou 

regulamentos ambientais. Existiram notificações administrativas não significativas 

relativas ao suposto descumprimento de regras ambientais, que estão sendo tratadas 

com o habitual rigor aplicado em nossos processos de gestão e verificação de 

conformidade legal.

Emissões Atmosféricas e Mudanças Climáticas

Continuamos aperfeiçoando nossa gestão de emissões de carbono, identificando 

oportunidades de descarbonização da nossa matriz energética. Publicamos 

proativamente nosso Inventário Corporativo de Emissões de Gases de Efeito Estufa no 

registro público de emissões, plataforma do Programa Brasileiro GHG Protocol e nosso 

inventário está qualificado com selo prata em virtude da maior completude dos dados. 

Continuamos adotando tecnologias cada vez mais avançadas, que contribuem 

para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (“GEE”), como por exemplo: 

a modernização dos sistemas de propulsão convencionais a diesel dos nossos 

rebocadores por sistemas diesel-elétricos mais eficientes; o uso de guindastes de 

pátio elétricos do tipo RTG ("Rubber-Tyred Gantry"), com menor impacto ambiental em 

nossos terminais de contêiner; e a ampliação da nossa Central de Operações de 

Rebocadores (“COR”), possibilitando a redução do consumo de combustível e 

otimizando as operações das embarcações. 

Energia

Entendemos que a gestão eficaz de energia compreende a utilização de energia 

limpa e o consumo eficiente em nossas operações. Buscamos identificar, promover e 

replicar projetos que possibilitem ganhos de eficiência operacional a partir do uso da 

energia evitada.

Impactos Ambientais Aquáticos

Desde 2002, doamos rebocadores desativados para o Projeto Parque dos Naufrágios 

Artificiais de Pernambuco para criar recifes artificiais e ajudar na recuperação de 

ecossistemas marinhos, além de servir como laboratório vivo para estudos em biologia 

marinha. Em 2014, essa iniciativa foi reconhecida com o prêmio Top Socioambiental 

e Recursos Humanos da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de 

Pernambuco (“ADVBPE”). Em 2017, o projeto foi incluído na World Social Responsibility 

Projects Initiative (“WSRPI”), uma plataforma online lançada pelo Conselho Mundial de 

Petróleo (“World Petroleum Council - WPC”) para a exposição permanente de projetos 

de responsabilidade social de diversos países. O objetivo é fomentar a troca de 

experiências bem sucedidas que possam ser replicadas em outros países.

Recifes artificiais imitam as características dos recifes naturais, facilitando o 

desenvolvimento da biodiversidade marinha em ambientes antes pouco habitados. 

Os recifes artificiais promovem o incremento constante das atividades ligadas ao 

mar, como a pesca esportiva e o ecoturismo subaquático. Autorizado pela Marinha do 

Brasil, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(“IBAMA”) e pela Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco (“CPRH”), o projeto 

conta com a orientação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (“UFRPE”) e da 

Associação das Empresas de Mergulho do Estado de Pernambuco (“AEMPE”).

Emissões de Gases de 

Efeito Estufa
Unidade 2020* 2019

Emissões de Escopo 1 toneladas de CO2e 66.026 64.111

Emissões de Escopo 2 toneladas de CO2e 1.859 2.383

Intensidade Carbônica
toneladas de CO2e/ Receita 

Líquida (US$ milhões)
164 141

Consumo de Energia 

Renovável
Unidade 2020* 2019

Consumo Total GJ 110.682 127.428

Intensidade 

Energética

GJ/Receita Líquida 

(US$ milhões)
314 314

Consumo de Energia 

Não Renovável
Unidade 2020* 2019*

Consumo Total GJ 819.018 756.139

Intensidade 

Energética

GJ/Receita Líquida 

(US$ milhões)
2.322 1.862

*Os dados de 2020 são preliminares e podem sofrer alterações.

*Os dados de 2020 são preliminares e podem sofrer alterações.

*Os dados de 2020 são preliminares e podem sofrer alterações.

Resultados de 2020 Resultados de 2020
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Social

Saúde e Segurança

Administramos de forma estratégica os temas relacionados à Saúde, Meio Ambiente 

e Segurança (“SMS”), pois são de fundamental importância para o desenvolvimento 

sustentável dos nossos negócios. Fortalecemos ainda mais nossa visão estratégica da 

área de SMS incorporando o zelo pela segurança das pessoas, do meio ambiente e das 

comunidades nos nossos valores corporativos.

A promoção da cultura de SMS envolve profissionais dedicados, além de uma série de 

ferramentas de gestão, como políticas, procedimentos, campanhas de conscientização, 

auditorias e revisões de processos. As diretrizes de SMS estão baseadas nos conceitos 

de melhoria contínua, relacionamento com partes interessadas, atendimento a 

emergências, gerenciamento de riscos, treinamento, conformidade legal, liderança e 

responsabilidade.

SMS tem uma agenda formal com o Comitê Executivo da Companhia, com reuniões 

mensais para tratar exclusivamente de assuntos ligados ao tema. Essa estrutura de 

governança, por sua vez, desdobra-se em outros comitês e subcomitês de cada 

unidade de negócio.

Somos um dos maiores vencedores do Prêmio DuPont em Gestão de Saúde Ocupacional 

e Segurança do Trabalhador do Brasil, tendo recebido quatro prêmios nas últimas cinco 

edições realizadas para esta categoria.
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Segurança

Em 2020, tivemos uma variação em nossa Taxa de Frequência de Acidentes com 

Afastamento (“TFCA”), em relação a 2019, caindo de 0,48 para 0,42, enquanto que a 

incidência de acidentes com afastamento diminuiu 91% entre 2011 e 2020. Apesar de 

alcançar um alto nível em segurança, monitoramos continuamente nosso desempenho 

para aprimorar as práticas de trabalho e prevenir acidentes futuros.

Nosso objetivo a longo prazo é manter nossa taxa de frequência de acidentes com 

afastamento menor ou igual a 0,5, até 2022.

Saúde e 
Segurança 

Saúde e 
Segurança 

Programa de Segurança

A redução na taxa de acidentes com afastamento está diretamente ligada ao 

programa de segurança de classe mundial da Wilson Sons, que foi implementado 

inicialmente nos estaleiros em 2011, através de uma parceria com a DuPont. 

Concluímos subsequentemente a expansão do programa para todas as nossas 

unidades de negócio.

Na prática, o programa de segurança corresponde à transformação da cultura 

de segurança. O programa está baseado no estabelecimento e na revisão de 

procedimentos e processos, disciplina operacional, administração dos desvios, 

responsabilidade, abordagem comportamental e no engajamento.

Nosso objetivo de longo prazo é alcançar uma cultura interdependente na gestão de 

segurança, na qual todos estejam cientes da agenda de segurança e preocupados 

não apenas consigo mesmos, mas também com aqueles ao seu redor.

Saúde Ocupacional

Programa de Saúde

Para melhorar ainda mais a segurança operacional e a saúde dos nossos 

colaboradores, desenvolvemos um programa de prevenção ao uso indevido de álcool e 

outras drogas, com base nas melhores práticas da indústria.

Monitoramento de Saúde

Mantemos uma comissão interna de prevenção de acidentes em todas as nossas 

unidades, formada por representantes dos colaboradores selecionados por voto direto, 

e por representantes nomeados pelos empregadores. As comissões internas se reúnem 

regularmente e promovem eventos específicos nas nossas instalações.

TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES COM AFASTAMENTO

*TFCA se refere ao número absoluto de acidentes com afastamento no local de trabalho por um milhão de horas-
homem trabalhadas.

91%
2011-2020

Relatório Anual Integrado 2020 _ 5958 _ Relatório Anual Integrado 2020



Stakeholders

Nossa matriz de stakeholders é uma ferramenta com base nos interesses, anseios 

e influências dos nossos públicos internos e externos. Os públicos principais foram 

definidos conforme uma metodologia específica que considera os seguintes pilares:

- Identificar: stakeholder relacionados ao nosso mapa estratégico

- Analisar: qual objetivo estratégico é o responsável natural pelo stakeholder

- Mapear: o que já é feito para cada stakeholder identificado

- Priorizar: ranquear os stakeholders por relevância.

Colaboradores

Nossa visão é ser a primeira escolha dos nossos colaboradores. Definimos e instituímos 

estratégias alinhadas à nossa cultura organizacional.

*Considera os nossos colaboradores ativos e afastados (excluindo a joint venture de embarcações de apoio 
offshore, mas incluindo a Allink e o consórcio de rebocadores).

NÚMERO DE COLABORADORES *

4.729
5.271

4.277 4.170 4.102 3.938 3.674

20172015 2019 20202014 20182016
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Colaborador da Wilson Sons
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Todos os nossos colaboradores estão cobertos por acordos de negociação coletiva.

Atração de Talentos

Para selecionar e recrutar pessoas que compartilham dos nossos valores, avaliamos 

os perfis ideais de profissionais que podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Em 

processos seletivos, os candidatos a uma posição na Companhia são avaliados 

conforme o grau de alinhamento entre os valores pessoais e a cultura da Companhia, 

além das competências e experiências necessárias para a posição.



Stakeholders Stakeholders

31%
5 a 10 anos

47%
Médio 
Completo

25%
45 a 60 

anos

16%
Até 1 ano

11%
Superior 

Incompleto

5%
20 a 30 anos

6%
Mestrado/ Pós graduação

7%
18 a 25 anos

25%
1 a 5 anos

22%
Superior 

Completo

22%
10 a 20 

anos

14%
Outros

6%
Mais de 60 anos

1%
Mais de 30 anos

FAIXA ETÁRIA

TEMPO DE EMPRESA

GRAU DE INSTRUÇÃO MOVIMENTAÇÃO

82%
Masculino

18%
Feminino

GÊNERO

39%
Administrativo

61%
Operacional

DEPARTAMENTO

Qualificação

Temos uma política definida e bem estruturada de incentivo à qualificação. Qualquer 

colaborador que quiser se capacitar pode pleitear o patrocínio de cursos de pós-

graduação (especializações, MBAs e mestrados) e idiomas, que serão concedidos de 

acordo com a necessidade do cargo e da Companhia.

Além disso, nossas divisões têm seus próprios planos de capacitação, com treinamentos 

técnicos necessários para suprir o conhecimento requerido em cada função. 

Anualmente, nossa liderança participa de um programa de desenvolvimento gerencial 

para desenvolver e aprimorar habilidades e prepará-los para os desafios atuais e futuros.

A cada ano, todos os colaboradores passam por uma avaliação de desempenho. No 

caso da liderança (a partir dos supervisores), esse resultado é validado por um comitê 

de desempenho. Após as avaliações, são criados planos de desenvolvimento individual 

para identificar as competências a serem desenvolvidas com base nas aspirações 

profissionais do colaborador e da Companhia.

Os processos de sucessão, recompensa e desenvolvimento para a liderança estão 

pautados na plataforma de gestão estratégica de pessoas, que possibilita:

• Conectar todos os processos de gestão de pessoas em uma única estrutura, de

forma integrada.

• Conhecer melhor os colaboradores, identificando oportunidades de desenvolvimento.

• Aplicar políticas de gestão de carreira uniformes, que levem em conta a meritocracia.

• Ampliar a percepção de senso de justiça, dando maior clareza aos colaboradores

sobre o processo.

Sucessão
Todas as posições-chave da liderança sênior da Wilson Sons estão mapeadas, e 

todos os gestores da Companhia são incentivados a desenvolver suas equipes e 

preparar seus próprios sucessores. 

Retenção

Anualmente, nossa liderança realiza conversas individuais com seus gestores, com 

o objetivo de entender as motivações de permanência na Companhia e, 

assim, desenvolver ações de retenção dos colaboradores.

Para a gestão de sua plataforma de cargos e salários, adotamos uma metodologia 

reconhecida no mercado, visando tanto ao equilíbrio interno da remuneração entre os 

cargos quanto ao equilíbrio externo da remuneração frente ao mercado.

Na categoria de remuneração variável, oferecemos um programa de participação 

nos lucros e resultados, em formatos específicos para gestores e para profissionais 

administrativos e operacionais. O programa é balizado pelas metas de lucro e pelos 

resultados individuais.
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Turnover e desligamento 

voluntário

61%
25 a 45 anos

20%

2019

17%

2020

*O índice de turnover representa
a taxa média de desligamentos
durante o ano.
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Stakeholders Stakeholders

Relacionamento com o Público Externo 
Contamos com diferentes formas de contato com nossos públicos, sendo a transparência 

a principal diretriz para os nossos relacionamentos. Por isso, além de cumprir as rotinas 

de caráter obrigatório para as companhias de capital aberto, dedicamos atenção 

especial à comunicação com nossos públicos estratégicos, investindo continuamente no 

aprimoramento dos canais de atendimento.

Investidores

Trimestralmente, divulgamos nossos resultados, coordenando a realização de uma 

teleconferência aberta ao mercado, que promove o acesso direto dos investidores aos 

nossos principais executivos.

Outro canal de comunicação é o Wilson Sons Investor Day, realizado anualmente. O evento 

oferece aos investidores a oportunidade de conhecer pessoalmente os nossos principais 

executivos, e conta com representantes de bancos e fundos de investimento, além de 

investidores individuais.

Clientes

Realizamos eventos, encontros de negócios e oportunidades de networking como forma de 

melhorar as relações comerciais. Em nosso maior esforço de relacionamento com nossos 

clientes, participamos anualmente da Intermodal South America, a maior feira de logística 

e transporte da América Latina.

Sociedade
 

Os formadores de opinião também são estratégicos para nós, e disponibilizamos canais 

abertos para nos comunicarmos com a sociedade em geral.

IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS
Somos transparentes ao nos comunicarmos com o mercado, focando em divulgar nossas 

conquistas, oportunidades, riscos e ações de negócios com impacto direto na sociedade, 

além das iniciativas internas que demonstram um ambiente de trabalho saudável.

REDES SOCIAIS EM NÚMEROS

26,5% de aumento no engajamento geral. Aumento contra 2019

3%

30%

32%

7%

61%

Seguidores

17.205 

129.075

11.152

1.064

1.852

Exigimos que todos os contratos incluam cláusulas específicas contra trabalho infantil 

e escravo. Os fornecedores também são auditados anualmente por consultoria externa, 

e todos os pedidos e comunicações ao mercado mencionam nosso Código de Conduta 

Ética e Guia Anticorrupção. Além disso, disponibilizamos um canal de conduta ética que 

é extensivo a todos os nossos fornecedores, para garantir a transparência nos processos 

em todos os níveis. 

Ao desenvolver fornecedores críticos, temos requisitos financeiros, fiscais, trabalhistas e 

de QSMS mínimos para garantir que a seleção ocorra dentro de critérios que possibilitem 

relações sustentáveis. Em 2020, selecionamos mais de 200 novos fornecedores dessa forma.

A Wilson Sons possui mais de 4 mil fornecedores desenvolvidos em grandes metrópoles 

e em regiões afastadas dos grandes centros, garantindo assim oferta de fornecedores 

próximos a nossas operações que se encontram no litoral brasileiro.  O portfólio de 

fornecimento é diversificado, onde temos compra de insumos, produtos acabados, 

serviços corporativos e técnicos (com envolvimento de mão-de-obra acessando nossas 

instalações). Nossa Companhia tem o desafio de desenvolver fornecedores em regiões 

remotas (ex: Santarém, Trombetas), ao mesmo tempo em que consolidamos parceiros 

nas maiores cidades do país (Rio de Janeiro, São Paulo), facilitando comunicação, 

desenvolvimento e monitoramento em diferentes critérios. 

A maioria dos nossos fornecedores são empresas nacionais e, esse ano, 92% do valor total 

gasto em produtos e serviços foram adquiridos localmente.

Governos e Autoridades

Nossa atuação é orientada pela imparcialidade e na transparência no relacionamento 

com órgãos governamentais, entidades de classe e associações. Todas as interações 

são, obrigatoriamente, relatadas em uma sistema de gestão de relacionamento, 

permitindo o acesso aos conteúdos discutidos nas reuniões. Em 2019, lançamos nossa 

Política de Relacionamento com Agentes Públicos, e treinamos todos os nossos gestores. 

Acreditamos que o setor privado deve contribuir com a elaboração e implantação de 

políticas públicas que beneficiem toda a sociedade. Para tanto, elaboramos anualmente 

um plano de trabalho que, junto às autoridades, parcerias estratégicas e grupos de 

trabalho, foca no desenvolvimento de agendas de curto, médio e longo prazos.

Trabalhamos também com outras formas de incentivar o engajamento das nossas 

pessoas, incluindo um Plano de Opção de Ações para gestores sênior e um programa 

de reconhecimento de colaboradores, que já foi premiado pela Associação Brasileira de 

Recursos Humanos (ABRH-RJ).
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Fornecedores

Mantemos relações construtivas com nossos fornecedores. Em 2020, aprimoramos nossos 

processos de gerenciamento de fornecedores e terceiros com novos procedimentos de 

compliance, reforço da nossa base de dados da cadeia de suprimentos, e facilitando o 

cadastro e a homologação por meio de um portal dedicado.



Responsabilidade 
Social Empresarial

Como parte da nossa rotina, promovemos diversas oportunidades de interação 

com nossos stakeholders durante o ano, como: ações de voluntariado e proteção 

da memória empresarial, doações e patrocínios, e a participação em conselhos 

de responsabilidade social e/ou temas ligados à sustentabilidade empresarial de 

importantes instituições do setor.

Nossas práticas sociais estão alinhadas com os princípios estabelecidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Global das Nações Unidas e no nosso 

Código de Conduta Ética, na nossa Política Corporativa de SMS e na nossa Política de 

Patrocínios e Doações, que prevê a realização de diligências necessárias para todos os 

projetos que recebem investimento social. O nosso objetivo é promover projetos, ações 

e programas sociais que visam o respeito e a valorização da vida, e o desenvolvimento 

intelectual e profissional das pessoas beneficiadas, assim como a preservação da 

memória empresarial e dos setores relacionados, estabelecendo o diálogo ético e 

transparente com nossos públicos de interesse.

Mantemos nosso compromisso com o Pacto Global, aperfeiçoando continuamente 

nossas ações, políticas e procedimentos de direitos humanos, visando combater o 

trabalho infantil e forçado ou análogo ao escravo.

Para isso, todos os nossos negócios devem cumprir o Guia Anticorrupção e o Código 

de Conduta Ética. Além disso, nosso canal de denúncias independente (contatoseguro.

com.br/wilsonsons) está disponível publicamente aos colaboradores e a toda a 

sociedade. Adicionalmente, nos comprometemos a realizar entrevistas de desligamento 

com 100% dos colaboradores desligados voluntariamente. Consideramos que estes 

mecanismos são capazes de identificar os impactos relacionados aos Direitos Humanos 

junto à sua força de trabalho.

Em 2020, realizamos treinamentos com 98,8% da sua força de trabalho e funcionários 

terceirizados.
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Voluntariado Corporativo

Uma das oportunidades de relacionamento com stakeholders é representada pelo 

nosso programa de voluntariado corporativo, que permite que nossos colaboradores 

façam trabalhos voluntários em comunidades próximas às nossas operações e 

instalações. Em 2019, essas iniciativas mobilizaram 305 colaboradores em ações 

direcionadas para crianças, jovens e idosos. Cerca de 1.050 pessoas foram beneficiadas 

pelas iniciativas de voluntariado esse ano.

Participação em Conselhos 
e Grupos de Trabalho

Valorizamos a importância de participar de conselhos, comissões, conferências e gru-

pos de trabalho, como forma de fomentar discussões sobre responsabilidade social de 

forma colaborativa no âmbito empresarial. Atuamos ativamente com entidades ligadas 

ao nosso segmento ou temas de interesse, para que possamos articular, obter infor-

mações, e participar de decisões importantes para o mercado e para a sociedade como 

um todo.

Apresentamos abaixo algumas instituições das quais participamos:

- Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (cbve.org.br)

-  Comissão de Responsabilidade Social Corporativa do IBP

(ibp.org.br/comissoes/responsabilidade-social)

-  Grupo de Trabalho de Direitos Humanos Ethos

(www3.ethos.org.br/cedoc/gt-de-direitos-humanos)
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Projetos Patrocinados Número de Beneficiados

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Instituto Reação 
institutoreacao.org.br 2.254

Fundação Gol de Letra 
goldeletra.org.br 620

LEI ROUANET

Brasil de Tuhu  
brasildetuhu.com.br 17.618

Museu Marítimo do Brasil
marinha.mil.br/dphdm/museus/muma N/A*

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (“FIA”)

Neojiba - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis da Bahia 
neojiba.org 1.969

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - ISS RJ

Casa do Saber
rj.casadosaber.com.br 8.068

Teatro Acessível
escoladegente.org.br/teatro-acessivel 17.617 

DOAÇÕES

Brigada Mirim da Ilha Grande 
brigadamirim.org.br 30

Escola de Gente 
escoladegente.org.br 18.700

Passaporte da Cidadania
pastoraldomenor.com.br 629

Sonhar Acordado
sonharacordado.org.br 1.231

Gabriella Kidd
instagram.com/kiddgabriella

1

892Junior Achievement - Rio de Janeiro - JARJ
jarj.org.br

*N/A = Não aplicável. 

Patrocínios e Doações
Em 2020, aprimoramos nossa plataforma de patrocínios, promovendo a troca de 

conhecimentos entre os projetos patrocinados, seja via leis de incentivo ou investimentos 

diretos, e integrando o voluntariado corporativo nas ações sociais. Implementamos 

também uma nova plataforma de diligência terceirizada que analisou 172 projetos, dos 

quais 12 foram patrocinados ao longo do ano, beneficiando mais de 58.818 pessoas 

direta ou indiretamente. 

A Companhia patrocinou inúmeras iniciativas sociais em relação à pandemia do Covid-19 

para os mais vulneráveis nas comunidades próximas às nossas operações que juntas 

com as medidas para proteger a saúde de seus colaboradores incluindo a contratação 

de tripulação terceirizada para substituir colaboradores de grupos de riscos, testagem 

além de outras iniciativas que somadas custaram US$6,15 milhões.
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Memória Empresarial

Outra forma de demonstrar nossa responsabilidade perante a sociedade é através da 

preservação da nossa memória institucional e do setor. Por essa razão, mantemos um 

Centro de Memória Empresarial, com documentos e registros relacionados aos nossos 

mais de 180 anos de trajetória. Nosso Centro de Memória já apoiou diversas publicações 

que resgatam a memória do comércio marítimo internacional. O acervo iconográfico e 

documental é constituído por mais de 6.000 itens catalogados que servem de fonte de 

informação para colaboradores, estudantes e pesquisadores em geral.

Em 2019, construímos uma nova base de dados para o nosso acervo do Centro de 

Memória, que está disponível publicamente para toda a sociedade em: memoria. 

wilsonsons.com.br.

Pacto Global

Nosso compromisso social está alinhado com a consciência do nosso papel como 

indutora de boas práticas, e com o desenvolvimento sustentável dos nossos negócios 

e das comunidades em que estamos inseridos. Fomos a primeira Companhia do nosso 

segmento a se tornar signatária do Pacto Global, uma iniciativa da Organização 

das Nações Unidas (ONU) para a adoção de políticas de responsabilidade social. 

Reconhecidamente sintonizado com os interesses legítimos da sociedade, o Pacto 

Global define dez princípios nas áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, 

proteção ambiental e combate à corrupção.

Para saber mais, acesse pactoglobal.org.br.

Projeto Parque dos Naufrágios 

Artificiais de Pernambuco
72 _ Relatório Anual Integrado 2020

Responsabilidade 
Social Empresarial



Índice de Conteúdo GRI
Índice de Conteúdo GRI

GRI Standard Referência GRI
Referência Pacto 

Global

Referência 

ODS

Informação no 

Relatório

Informações adicionais e 

justificativas de omissão

GRI 102 - Conteúdos Gerais 

1. Perfil da Organização

Nome da organização |GRI 102-1| - - Perfil do 
Negócio -

Atividades, marcas, 

produtos e serviços
|GRI 102-2| - - Perfil do 

Negócio -

Localização da sede |GRI 102-3| - - Capa (Relatório
Anual Integrado) -

Localização das operações |GRI 102-4| - - Perfil do 
Negócio -

Controle acionário e forma 

jurídica da organização
|GRI 102-5| - - Governança 

Corporativa -

Mercados atendidos |GRI 102-6| - - Perfil do 
Negócio -

Porte da organização |GRI 102-7| - - Perfil do 
Negócio -

Informações sobre 

empregados e outros 

trabalhadores

|GRI 102-8| - - Social -

Cadeia de suprimentos |GRI 102-9| - - Stakeholders -

Mudanças significativas na 

organização e na cadeia de 

suprimentos

|GRI 102-10| - ODS 16 - Não ocorreram mudanças 
significativas

Abordagem ou princípio da 

precaução
|GRI 102-11| Princípio 7 - Meio Ambiente -

Iniciativas externas |GRI 102-12| - - Social -

Participação em 

associações
|GRI 102-13| - - Social -

2. Estratégia

Declaração do principal 

tomador de decisão
|GRI 102-14| - - Mensagem da 

Administração

3. Ética e integridade

Valores, princípios, 

padrões e normas de 

comportamento

|GRI 102-16| Princípio 10 ODS 16 Filosofia e 
Estratégia

4. Governança

Estrutura de governança |GRI 102-18| - - Governança 
Corporativa Parcialmente mencionado

5. Engajamento dos Stakeholders

Lista de grupos de 

stakeholders
|GRI 102-40| - - Social

Acordos de negociação 

coletiva
|GRI 102-41| Princípio 3 ODS 8 Social

Identificação e seleção de 

partes interessadas
|GRI 102-42| - - Social

Abordagem do 

envolvimento das partes 

interessadas

|GRI 102-43| - - Social

Principais temas e 

preocupações levantados
|GRI 102-44| - - Social

Este relatório foi elaborado de acordo com o GRI Standards: Opção Essencial.

GRI Standard Referência GRI
Referência Pacto 

Global

Referência 

ODS

Informação no 

Relatório

Informações adicionais e 

justificativas de omissão

6. Prática de Relato 

Entidades incluídas nas 

demonstrações financeiras 

consolidadas

|GRI 102-45| - - Resultados 2020

Definição do conteúdo do 

relatório e limite dos tópicos
|GRI 102-46| - - Sustentabilidade

Lista dos temas materiais |GRI 102-47| - - Sustentabilidade

Reformulações de 

informações
|GRI 102-48| - - Sustentabilidade

Mudanças no relato |GRI 102-49| - - Sustentabilidade

Período do relatório |GRI 102-50| - -
Governança 

Corporativa
Data do relatório mais 

recente
|GRI 102-51| - - - Relatório 2019

Ciclo de emissão de 

relatórios
|GRI 102-52| - - -

Capa (Relatório Anual 

Integrado)
Ponto de contato para 

perguntas relativas ao 

relatório

|GRI 102-53| - - - ri@wilsonsons.com.br

Declaração de elaboração 

de relatório de acordo com 

o GRI Standard

|GRI 102-54| - - Sumário -

Índice de conteúdo GRI |GRI 102-55| - - Sumário -

Garantia de verificação 

externa
|GRI 102-56| - - -

O relatório não possui 
verificação externa para os 
indicadores de sustentabilidade, 
os dados são gerados, 
controlados e reportados pelas 
áreas responsáveis.

GRI 103 -  Abordagem de Gestão 

Explicação do tópico 

material e seu limite
|GRI 103-1| - -

Prioridades de 

Materialidade

GRI 201 - Desempenho Econômico  

Valor econômico direto 

gerado e distribuído
|GRI 201-1| - ODS 8 Resultados 2020

Implicações financeiras 

e outros riscos e 

oportunidades em 

decorrência de mudanças 

climáticas

|GRI 201-2| - - -
Indicador não medido 

atualmente

Assistência financeira 

recebida do governo
|GRI 201-4| - - Resultados 2020

GRI 203 - Impactos Econômicos Indiretos 

Investimentos em 

infraestrutura e serviços 

oferecidos

|GRI 203-1| - ODS 10

Responsabilidade 

Social e 

Empresarial

GRI 204 - Práticas de Suprimento 

Proporção de gastos com 

fornecedores locais
|GRI 204-1| - ODS 12 Stakeholders

GRI 205 - Anticorrupção 

Operações avaliadas sobre 
riscos de corrupção

|GRI 205-1| Princípio 10 ODS 16 -
Indicador não medido 
atualmente

Comunicação e 
treinamento sobre 
políticas e procedimentos 
anticorrupção

|GRI 205-2| Princípio 10 ODS 16
Ética e 
Transparência

Reportado Parcialmente

Casos confirmados de 
corrupção e ações tomadas

|GRI 205-3| Princípio 10 ODS 16 -
Não tivemos casos dessa 
natureza.
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GRI Standard Referência GRI
Referência Pacto 

Global

Referência 

ODS

Informação no 

Relatório

Informações adicionais e 

justificativas de omissão

GRI 302 - Energia  

Consumo de energia dentro 

da organização
|GRI 302-1| Princípios 7, 8 ODS 13 Meio Ambiente

Intensidade Energética |GRI 302-3| Princípios 7, 8 ODS 13 Meio Ambiente

Redução do consumo de 

energia
|GRI 302-4| Princípios 7, 8, 9 ODS 13 Meio Ambiente

Reduções de requisitos 

energéticos de produtos e 

serviços

|GRI 302-5| Princípios 7, 8, 9 ODS 13 - Indicador não reportado

GRI 305 - Emissões

Emissões diretas de GEE 

(Escopo 1)
|GRI 305-1| Princípios 7, 8 ODS 13 Meio Ambiente

Emissões indiretas de GEE 

(Escopo 2)
|GRI 305-2| Princípios 7, 8 ODS 13 Meio Ambiente

Outras emissões indiretas 

de GEE (Escopo 3)
|GRI 305-3| Princípios 7, 8 ODS 13 -

Indicador não medido 

atualmente
Intensidade de emissões 

de GEE
|GRI 305-4| Princípios 7, 8 ODS 13 Meio Ambiente

Redução de emissões de 

GEE
|GRI 305-5| Princípios 7, 8 ODS 13 Meio Ambiente

GRI 306 - Resíduos e Efluentes 

Resíduos por tipo e método 

de disposição
|GRI 306-2| - - -

Indicador não reportado 

atualmente
Derramamentos 

significativos
|GRI 306-3| - ODS 14 Meio Ambiente

GRI 307 - Conformidade

Não conformidade com leis 

e regulamentos ambientais
|GRI 307-1| Princípio 7 ODS 16 Meio Ambiente

GRI 403 - Saúde e Segurança Ocupacional 

Representação dos 

trabalhadores em comitês 

formais de saúde e 

segurança, compostos por 

empregados de diferentes 

níveis hierárquicos

|GRI 403-1| Princípio 1 ODS 16
Saúde e 

Segurança

Tipos e taxas de lesões, 

doenças ocupacionais, 

dias perdidos, absenteísmo 

e número de óbitos 

relacionados ao trabalho

|GRI 403-2| Princípio 1 ODS 3
Saúde e 

Segurança

Trabalhadores com alta 

incidência ou alto risco de 

doenças relacionadas à 

sua ocupação

|GRI 403-3| Princípio 1 ODS 3
Saúde e 

Segurança

Tópicos de saúde e 

segurança cobertos por 

acordos formais com 

sindicatos

|GRI 403-4| Princípio 1 ODS 8
Saúde e 

Segurança

GRI 405 - Diversidade e Oportunidades Iguais 

Diversidade de órgãos de 

governança e empregados
|GRI 405-1| Princípio 6 ODS 5 -

Indicador não medido 

atualmente
Razão matemática 

do salário-base e da 

remuneração das mulheres 

em relação aos homens

|GRI 405-2| Princípio 6 ODS 5 -
Indicador não medido 

atualmente

GRI Standard Referência GRI
Referência Pacto 

Global

Referência 

ODS

Informação no 

Relatório

Informações adicionais e 

justificativas de omissão

GRI 406 - Não Discriminação 

Casos de discriminação 

e medidas corretivas 

tomadas

|GRI 406-1| Princípio 6 ODS 16 -
Não tivemos casos dessa 

natureza.

GRI 407 - Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

Operações e fornecedores 

identificados em que 

o direito de exercer a

liberdade de associação

e a negociação coletiva

possa estar sendo violado

ou haja risco.

|GRI 407-1| Princípio 3 ODS 8 Social

GRI 408 - Trabalho Infantil

Operações e fornecedores 

com risco significativo para 

a ocorrência de trabalho 

infantil

|GRI 408-1| Princípio 5 ODS 8 Social

GRI 409 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo  

Operações e fornecedores 

com risco significativo para 

a ocorrência de trabalho 

forçado ou análogo ao 

escravo

|GRI 409-1| Princípio 4 ODS 8 Social

GRI 410 Security Practices / Práticas de Segurança 

Security personnel trained 

in human rights policies or 

procedures / Pessoal de 

segurança capacidados em 

políticas ou procedimentos 

de direitos humanos.

|GRI 410-1| Princípio 4 ODS 8 -
Indicador não medido 

atualmente

GRI 412 - Avaliação em Direitos Humanos 

Empregados treinados 

em políticas e práticas de 

direitos humanos.

|GRI 412-2| Princípio 1 - Social

Acordos e contratos de 

investimentos significativos 

que incluem cláusulas 

de direitos humanos ou 

que foram submetidos 

a avaliação referente a 

direitos humanos

|GRI 412-3| Princípios 1; 2 ODS 16 Social

GRI 414 - Avaliação Social de Fornecedores 

Novos fornecedores que 

foram selecionados usando 

critérios sociais.

|GRI 414-1| Princípio 2 ODS 8 Social Reportado Parcialmente

Impactos sociais negativos 

na cadeia de suprimentos e 

ações tomadas

|GRI 414-2| Princípio 1 ODS 8 Social

GRI 419 - Conformidade Socioeconômico 

Não conformidade com 

leis e regulamentos 

socioeconômicos relativos 

a produtos e serviços

|GRI 419-1| Princípio 10 ODS 16 -

O grupo está comprometido 

em cumprir as leis e 

regulamentos relevantes.
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