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Aviso Legal 

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou 

resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises e projeções 

sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons. 

 

Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as 

expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas no 

Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de 

suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção “Fatores de 

Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), 

 

Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados em 

conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International Financial Reporting Standards”), 

exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditores independentes e as notas explicativas são 

considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson Sons. 
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Excelência em SMS 

91% 

¹A partir e 2013, a TFCA considera funcionários e terceiros. 
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Números Consolidados 2017 

Destaques 

Os destaques do ano foram os volumes operacionais do 

Tecon Salvador que cresceram 10,0% com o mix de vendas 

mais lucrativo em ambos os Terminais junto com o  

crescimento de 6,3% nos volumes operacionais de 

Rebocagem; 

CAPEX Proforma em 1T17 foi 46,8% menor do que o período 

comparativo com menos construção de embarcações para  

Rebocagem e apoio offshore.  

EBITDA cresceu 3,3% relação ao comparativo sobretudo 

devido aos resultados resilientes dos terminais de container 

e rebocagem; 

CAPEX por Negócio 2017 
(US$ mi) 

Números Consolidados 
(US$ mi) 

Receita Líquida 2017 
(US$ mi) 
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Destaques por Negócio no 1T17 
(Em US$ milhões) 

*  Incluindo os resultados de Agenciamento Marítimo 

**  Corresponde aos 50% de participação da Wilson Sons na JV. A Receita Líquida e o EBITDA não são considerados nos resultados consolidados do Grupo. 

* 

** 

1T17 1T16 ∆ 1T17 1T16 ∆ 1T17 1T16 ∆

Importação cresceu nos 2 terminais, 

em Salvador impulsionada pelo setor 

de energia solar e em Rio Grande 

pelo setor de plásticos.

Receita líquida maior devido a média de 

apreciação do Real brasileiro.
43,8 29,3 19,4 11,6 44,3% 39,5%

Menor # de atracações e menor 

volume de operações SPOT.

Receitas foram negativamente impactadas 

pelo contínuo cenário desafiador no mercado 

de serviços à indústria de óleo e gás.

3,7 5,1 -0,1 1,3 -3,2% 26,7%

Aumento de receita e despesa 

resultado da apreciação do Dólar.

O negócio de armazenagem foi impactado 

pela contínua debilidade da economia 

brasileira.

12,9 10,6 -0,2 1,0 -1,2% 9,0%

Crescimento no # de manobras dado 

os melhores resultados em alguns 

portos e maior movimentação de 

navios com cargas como carvão e 

minério de ferro.

Receita foi negativamente impactada pela 

queda de operações especiais ligadas à 

indústria de óleo & gás.

51,1 51,9 22,9 25,0 44,7% 48,0%

Construção de 6 embarcações e 9 

docagens entre 2017 e 2018.

Aumento do EBITDA devido às melhores 

receitas e atenção diligente aos custos 
6,2 4,9 0,6 -0,2 9,5% -3,3%

Maior número de dias de operação 

pelo ínicio dos contratos das 

embarcações Larus e Pinguim.

Os daily rates melhoraram com a taxa de 

câmbio média em Real mais forte, afetando a 

parte em Real dos contratos e a entrada dos 

PSVs Larus e Pinguim, os maiores na frota 

da joint venture.

17,3 14,7 8,3 6,6 48,0% 44,9%

EBITDA Margem EBITDA
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Destaques financeiros da Wilson Sons 

Receita Líquida (Proforma) 
Em US$ mi 

EBITDA (Proforma) 
Em US$ mi 

CAPEX 
Em US$ mi 

EBITDA por Negócio – Proforma: 2017 
(%) 
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Índices de Liquidez 
(em US$ milhões) 

Índices de Liquidez 

Dívida Líquida/EBITDA 

Wilson Sons (Proforma) 

Wilson Sons (IFRS) 

¹ Financiamentos para aumento da capacidade 
2 Incluindo Embarcações Offshore 
3 Despesas financeiras com empréstimos bancários e arrendamentos financeiros 
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Terminais de Contêineres (Rio Grande)  
(TEU „000 Movimentados) 

Dados Operacionais 4M17 

 

Rebocagem 
(Manobras Portuárias) 

Terminais de Contêineres (Salvador)  
(TEU „000 Movimentados) 

-0,1% 

6,3% 

7,7% 
4,0% 

Embarcações Offshore 
(Dias de operações – Embarcações Próprias) 
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Obrigado 

BM&FBovespa: WSON33 

IR Website: www.wilsonsons.com.br/ir 

Facebook: Wilson, Sons 

Twitter: @WilsonSonsIR 

Youtube: WilsonSonsIR 

http://www.wilsonsons.com.br/ir
http://www.wilsonsons.com.br/ir
http://www.wilsonsons.com.br/ir

