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Operadora:  
 
Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited referente ao 
resultado do 2T08. Estão presentes o Sr. Cezar Baião, CEO das Operações no Brasil, Sr. 
Felipe Gutterres, CFO das Operações no Brasil, Representante Legal e Relações com 
Investidores, e o Sr. Arnaldo Calbucci, Diretor de Rebocagem, Offshore e Estaleiro. 
 
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante 
a apresentação da Empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas 
para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite 
de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador, 
digitando *0. 
 
O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na 
Internet, no endereço www.wilsonsons.com/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva 
apresentação para download, na plataforma do webcast, seção “Relações com 
Investidores”. 
 
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam 
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Wilson 
Sons Limited, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e 
premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. 
Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, 
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem 
compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais 
podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons Limited e conduzir a resultados que 
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. 
 
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cezar Baião, CEO das operações no 
Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Baião, pode prosseguir. 
 
Cezar Baião: 
 
Bom dia a todos. Estamos, hoje, aqui reunidos para apresentar os resultados do 2T08 da 
Wilson, Sons e para, após a apresentação, responder as perguntas sobre o desempenho 
da nossa Companhia. 
 
Gostaria de iniciar a apresentação dizendo que a Wilson, Sons entregou resultados 
expressivos nesse 2T08, mesmo considerando o impacto causado pela desvalorização do 
USD nesse período. 
 
O desempenho positivo da Companhia foi alcançado principalmente devido à recuperação 
de margens e ao foco em serviços de maior valor agregado. Chamo a atenção de vocês 
para os nossos principais drivers de crescimento, que ilustram os resultados positivos da 
Companhia no trimestre. São eles, neste slide de número três, os seguintes: melhores 
margens, principalmente no segmento de terminais portuários, rebocagem e offshore; 
aumento do número de operações especiais em rebocadores; início das operações do 
PSV Pelicano, em meados de maio de 2008; melhora no mix de manobras portuárias; 
serviços prestados a terceiros no nosso estaleiro, no Guarujá; e ainda o efeito positivo da 
reversão de provisões e crédito fiscal. 

http://www.wilsonsons.com/ri
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Cada um desses fatores contribuiu para o fortalecimento do resultado da Wilson nesse 
2T08 e, também, por conseqüência, no 1S08, quando comparado aos mesmos períodos 
de 2007. 
 
Ainda no slide três, vocês podem observar que a receita alcançou US$127 milhões, no 
2T, um aumento de 27% quando comparado com o 2T07. No acumulado do ano, o 
aumento foi de 36% em relação ao 1S07. O resultado operacional cresceu 110% no 
trimestre e 55% no semestre, quando comparado com os mesmos períodos de 2007. A 
margem operacional também aumentou no trimestre e no acumulado do ano. Ainda neste 
slide três, vocês podem observar o gráfico do EBITDA e do lucro líquido, que também 
registraram crescimentos muito fortes conforme ilustrado nesta página. 
 
Passando para o próximo slide, aqui apresentamos, neste slide de número quatro, os 
destaques da Wilson listados por segmento de negócios. Começando por terminais 
portuários, no 2T08 avançamos na expansão dos terminais de containeres, 
principalmente através de investimentos realizados no terceiro berço de Rio Grande, com 
a conclusão da obra prevista ainda para este 2S08. 
 
Todos os equipamentos necessários, como os dois portaineres e os três RTGs, já se 
encontram prontos e em operação, e com a entrega prevista de mais um RTG para os 
próximos meses. Com relação ao plano de expansão da capacidade do Tecon Salvador, 
acreditamos que as negociações com autoridades portuárias locais avançarão e que 
receberemos um apoio das instituições públicas referentes a esse avanço de capacidade 
para Salvador. 
 
Passando para rebocadores, nosso foco em serviço de maior valor agregado permitiu o 
aumento do número de operações especiais, que possuem margens altas, e também a 
diversificação das atividades no período. 
 
O crescimento dos serviços de suporte a operações offloading e de apoio à salvatagem, 
contribuíram bastante para o resultado expressivo das atividades de rebocadores nesse 
2T.  
 
Indo para o segmento de offshore, nesse 2T08, o segmento foi beneficiado por melhores 
margens operacionais e início da operação do PSV Pelicano, em maio deste ano. 
Pretendemos entregar mais um PSV em setembro de 2008, seguido pela entrega de mais 
duas unidades também PSVs, uma em 2009 e outra em 2010. 
 
Os resultados de operações do nosso estaleiro nesse 2T, estão relacionados 
principalmente à construção de quatro PSVs para uma empresa chilena, que serão 
entregues até 2011 em um contrato estimado em US$100 milhões. 
 
Indo para logística, os resultados trimestrais foram influenciados positivamente pelas 
atividades do Porto Seco da Companhia, que é localizado em Santo André, bem como 
pela valorização do Real, o que aumentou o volume das importações no 2T08. 
 
Uma série de novos projetos, tanto no Brasil quanto na América do Sul, que continuam 
sendo avaliados ao longo do 2T, encontra-se em diferentes estágios de desenvolvimento. 
Além disso, nossos planos para expansão do estaleiro tornaram-se estratégicos, dada a 
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perspectiva de novas licitações na Petrobrás para barcos offshore, licitação essa já 
anunciada pela Petrobrás. 
 
Agora, passo a palavra ao Felipe, nosso CFO, que comentará o desempenho de cada 
segmento de negócios da Wilson, Sons. 
 
Felipe Gutterres: 
 
Obrigado, César. Eu vou começar por terminais portuários. Apesar da redução em 
volume, no 2T08 e no 1S08, quando comparados a 2007, os resultados foram 
beneficiados por uma recuperação de margens, um ganho com as atividades de 
armazenagem, e um melhor mix de containeres movimentados, maior quantidade de 
cheios comparados à de vazios. 
 
Quando comparamos o resultado do 2T08 com o de 2007, se observa um crescimento da 
receita através desse serviço de armazenagem, principalmente pelo aumento das 
importações beneficiadas pelo câmbio valorizado, o Real valorizado, e também a greve 
dos auditores da Receita Federal, que acabou aumentando o período de permanência de 
produtos armazenados dos nossos terminais. 
 
O crescimento da cabotagem também teve um impacto positivo no desempenho do 
segmento no trimestre. Olhando receita líquida e EBITDA, comparando com 2007, 
tivemos um crescimento considerável tanto no trimestre quanto no semestre. A receita 
líquida, no trimestre, cresceu 21,3%, em relação ao mesmo período no ano passado, e no 
semestre, 24% em comparação ao 1S07. 
 
O EBITDA, por sua vez, cresceu 43%, trimestre contra trimestre, e também fortemente, 
como vocês podem ver no gráfico, 35% quando comparado semestre contra semestre.  
 
Finalmente, se a gente observa a performance da Brasco, vocês vêem que houve uma 
queda de receita, tanto no trimestre quanto no semestre, resultado basicamente de uma 
redução no número médio de contratos atendidos, principalmente pela dificuldade de 
plataformas disponíveis para operação das companhias estrangeiras no Brasil. 
 
Indo para o slide seguinte, aqui discuto com vocês os resultados dos negócios de 
rebocagem. Os indicadores operacionais e financeiros confirmam a nossa visão otimista 
do negócio, proveniente de um maior número de manobras, recuperação de margens, 
margens operacionais mais altas, prestação de serviço de maior valor agregado, assim 
como serviços prestados a navios de maior deadweight, que geram, portanto, maior 
margem também. Receita líquida aumentou 15% no 2T08 e 19,1% no 1S08 comparado 
com o 1S07. 
 
O EBITDA, por sua vez, cresceu 48,8% em relação ao 2T08, enquanto que a margem 
EBITDA trimestral também registrou uma alta de 8,8 p.p. A reversão de provisões para 
contingência no montante de US$900 mil, além também de créditos fiscais no valor de 
aproximadamente US$1,6 milhão, impactaram positivamente os resultados nesse 
trimestre. O que, mesmo excluindo esses efeitos, ainda assim teríamos um EBITDA de 
US$13,4 milhões, o que representaria um crescimento de 25% em relação ao 2T07. 
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Além disso, um número maior de operações especiais prestadas nesse período teve um 
impacto bastante positivo no trimestre. Essas operações especiais, como a gente vem 
comentando com vocês, incluem suporte às atividades de offloading, através do nosso 
rebocador Volans, serviço de assistência à salvatagem e rebocagem oceânica. 
 
O slide traz ainda significativo aumento na participação das operações especiais na 
receita desta unidade de negócio. Vocês podem ver que no 2T07 esses eventos especiais 
representaram 5,7% das receitas do segmento contra quase 10% nesse trimestre; a 
mesma tendência é seguida no ano. 
 
No slide seguinte, conversamos um pouco sobre logística. Ressalto aqui que, embora o 
número de containeres transportados no trimestre tenha registrado queda, no semestre 
eles se mantiveram constantes. Os indicadores financeiros, por sua vez, revelaram 
aumento significativo na receita: 54,9% no trimestre e 52,2% no semestre, quando 
comparado com o mesmo período de 2007. Influenciados principalmente pela valorização 
do Real em frente ao USD, como as receitas deste segmento são basicamente em Reais, 
quando convertidas para USD tem um efeito positivo. Além de que, um Real mais forte 
intensifica importações, o que beneficia essa unidade de negócio com a nossa estação 
aduaneira de interior em Santo André. 
 
O EBITDA no trimestre sofreu uma queda de 14,5%, quando comparado ao mesmo 
período de 2007, porém acumula uma alta de 35,1% comparando semestre por semestre. 
Nesse trimestre especificamente nós tivemos alguns efeitos. Efeitos de custos um pouco 
mais elevados para o startup de algumas novas operações, o foco em fortalecimento da 
nossa área comercial e uma revisão estratégica da estrutura de preços para alguns 
serviços no nosso segmento de transportes, que pressionam um pouco as margens no 
curto prazo, mas favorece contratos de mais longo prazo. 
 
Se a gente puder ir para o slide seguinte, falamos aqui sobre agenciamento marítimo. 
Olhando os resultados operacionais, indicadores operacionais, vocês vêem que nós 
atendemos um número 18% superior de escalas no trimestre, e 10,3% de escalas quando 
comparados o 1S08 com o 1S07. Entretanto, a receita apresentou desempenho 
semelhante, tanto no 2T08 e 1S08 comparando com 2007, tendo em vista a queda do 
número de containeres controlados. Com margem sobre pressão do período, o EBITDA 
do 2T08 ficou abaixo do 2T07, principalmente em função do USD mais fraco no trimestre. 
 
Se analisarmos o comportamento do USD trimestre contra trimestre, podemos observar o 
Real valorizado em 16%. Como esta unidade de negócios tem basicamente como moeda 
funcional o USD, acaba tendo uma pressão pela questão cambial em cima das margens. 
Com o objetivo de reduzir exatamente essa exposição valor à flutuação cambial, 
decidimos alterar alguns fees cobrados inicialmente em USD para outros atrelados ao 
Real, o que faz com que a gente tenha uma diminuição da exposição ao USD, ao mesmo 
tempo também aumentamos os valores de BL fee cobrados. O negócio de agenciamento 
marítimo vem enfrentando, sem dúvida, um ambiente mais desafiador, mas continuamos 
acreditando fortemente que nossa presença nacional, a vasta especialização e nosso foco 
comercial vão continuar permitindo a ampliação do portfólio de clientes e a recuperação 
de margens no médio prazo. 
 
Indo para o slide nove, aqui conversamos sobre o segmento de offshore. Os resultados 
financeiros e operacionais do segmento demonstram um desempenho bastante positivo, 
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que são principalmente resultado de um aumento nas taxas diárias, maiores margens 
operacionais e operação spot. A receita líquida no trimestre superou em 56% os 
resultados do 2T07, enquanto no semestre registrou alta de 64% em comparação ao 
1S07. O EBITDA cresceu quase 138% no trimestre, entregando uma margem EBITDA de 
16.4 p.p. acima da registrada no mesmo período do ano passado. 
 
Indo para o próximo slide, aqui conversamos um pouco sobre atividades não-
segmentadas, que incluem serviços prestados a terceiros no nosso estaleiro, custos de 
administração da Companhia, relativos aos serviços de back office, que atende todas as 
unidade de negócios. O desempenho foi conseqüência, principalmente, dos serviços 
prestados a terceiros por nosso estaleiro. Analisando o 2T08 com o 2T07, vale ressaltar o 
impacto, também, dos seguintes fatores: efeito de reversão de provisão para 
contingência, no valor de US$800 mil, aliado a ganhos derivados da isenção de CPMF no 
valor de US$600 mil e também US$500 mil referentes à finalização das operações da 
Dragaport. Em relação ao 1S07, queria ressaltar que a variação no período é 
conseqüência do resultado do estaleiro, no valor de US$2,5 milhões, à não-existência de 
CPMF no semestre no valor de US$1 milhão, e um resultado negativo de Dragaport de 
US$200 mil. 
 
Dessa forma, a gente finaliza, aqui, os nossos comentários sobre os segmentos de 
negócios, e eu passo a apresentar os resultados do lucro líquido da Companhia no 2T08 
e no 1S08 no próximo slide, slide 11. 
 
O lucro líquido do trimestre registrou alta de 179% sobre o mesmo trimestre de 2007, 
atingindo US$26 milhões. Os principais fatores que explicam esse movimento foram: o 
aumento da receita líquida, principalmente em terminais portuários, rebocagem e offshore, 
além do resultado nas operações de estaleiro, que explicam esses US$27,2 milhões em 
receita quando comparado no mesmo período do ano passado. 
 
Os custos de insumo também aumentaram como conseqüência das maiores atividades 
nas construções de PSVs para terceiros, e o aumento do consumo de combustíveis nos 
terminais em atividades de rebocagem por conta do aumento das operações. 
 
O crescimento das despesas de pessoal teve como resultado, ou como explicação, o 
aumento decorrente do acordo coletivo, aumento do número de funcionários, e provisão 
para phantom stock option em aproximadamente US$1,7 milhão, além da desvalorização 
do USD, que também faz com que as despesas de pessoal aumentem nessa moeda. 
 
No 2T08, outras despesas operacionais apresentaram um saving em relação ao 2T07, 
principalmente por conta das reversões de contingência, de provisão para devedores 
duvidosos, e créditos fiscais. O resultado financeiro líquido aumentou principalmente 
devido ao aumento do montante de caixa investido e ganho de variação cambial no caixa 
aplicado em Reais. 
 
Indo para o próximo slide, e olhando o semestre, a gente observa um crescimento do 
lucro líquido em 83,1%; atingindo US$38,8 milhões. Esse slide inclui os principais fatores 
que impactaram o resultado no acumulado do ano, e os fatores não são diferentes do que 
os que eu expliquei no slide anterior. Os fatores são basicamente os mesmos: aumento 
de receita, o reflexo de aumento de custo pelo aumento das operações, e os ganhos de 
resultados de estaleiro. 
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No próximo slide, a gente conclui a nossa apresentação com os comentários sobre 
investimentos, alavancagem da Companhia, e posicionamento de dívida líquida ou caixa 
líquido. 
 
Os investimentos no 2T08 atingiram US$19,5 milhões, uma alta de 38% sobre o mesmo 
período do ano anterior. No semestre, os investimentos cresceram 34%; os investimentos 
se concentraram principalmente nos segmentos de terminais portuários, rebocagem e 
offshore. Conforme falamos anteriormente, dentre os projetos em andamento destacam-
se a expansão do terceiro berço do Rio Grande, aquisição de equipamentos para o Tecon 
Rio Grande e para Salvador; leasing de equipamentos de segmentos de logística; e 
investimentos pesados em novos rebocadores e no nosso PSV Atobá. 
 
O endividamento total da Wilson aumentou em US$18 milhões no trimestre, US$17,5 
milhões, para ser mais preciso, alcançando US$162 milhões em 30 de junho de 2008. 
Tivemos novas liberações no trimestre para expansão da nossa frota e também 
liberações junto ao IFC para expansão da capacidade do Tecon Salvador com 
investimentos em equipamentos que a gente está fazendo lá. 
 
Aproximadamente 90% do nosso endividamento é de longo prazo, enquanto 96% da 
dívida total é denominada em USD. Não houve nenhuma mudança significativa em 
relação ao posicionamento do último trimestre. 
 
A Companhia continua com caixa líquido, em um montante um pouco menor, um 
montante de US$39,4 milhões, e o caixa gerado nesse trimestre foi principalmente 
absorvido pela amortização da dívida, novos investimentos, e pelo pagamento dos US$16 
milhões em dividendos anuais aos acionistas em maio de 2008. 
 
Agora, eu gostaria de passar a palavra de volta para o Cezar Baião. 
 
Cezar Baião: 
 
Obrigado, Felipe. Eu gostaria, agora, de convidar a todos para passar à segunda parte 
desta conferência, que é referente a perguntas e respostas, que eu, o Felipe e o Arnaldo 
estaremos aqui disponíveis para responder. 
 
Carlos Lucato, Santander: 
 
Bom dia. Eu vi que vocês anunciaram uma expansão de capacidade do estaleiro no 
Tecon Rio Grande, e eu queria saber se essa expansão depende de vocês ganharem 
novas licitações para a Petrobras ou não, e como está planejado esse plano de expansão. 
 
Cezar Baião: 
 
A gente com certeza quer, e já decidiu, aumentar a nossa capacidade de construção 
naval. Ou seja, a gente vai aumentar a nossa capacidade de construir mais barcos do que 
até então a gente vem construindo. A gente já está decidido a, no Guarujá, onde 
atualmente é nosso estaleiro, quase que praticamente dobrar a capacidade. Já 
conseguimos a área e vamos fazer o investimento no Guarujá. 
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Mas, além disso, a gente vinha procurando áreas em outros lugares. Uma das opções era 
lá no Rio Grande, onde a gente tem, como você sabe, um ativo muito importante que é o 
Tecon, e a gente tem muito conhecimento local daquelas áreas disponíveis lá, e a gente 
aplicou junto ao Governo do Estado por uma área. 
 
É ainda apenas uma aplicação, uma pretensão nossa, não tem nada ainda decidido 
quanto a Rio Grande. Se a gente conseguir a área, provavelmente faremos um bom 
estaleiro lá. Mas no Guarujá já estamos decidido, estamos quase que duplicando nossa 
capacidade e independe de ganhar novas licitações; quanto a ganhar novas licitações, a 
gente não tem dúvida de que a gente vai ganhar. A gente vai duplicar nossa capacidade 
no Guarujá. 
 
Carlos Lucato: 
 
OK. Obrigado. 
 
Gustavo Moreira, UBS Pactual: 
 
Bom dia. A minha pergunta vai para a parte de terminais portuários. Vocês acabaram 
registrando uma redução de 12% nos volumes de contêineres no 2T, isso comparando 
ano contra ano. Eu queria entender um pouco mais se a gente deve esperar alguma coisa 
nessa magnitude para o 2S e algum “cheiro” no volume de 2009, como é que está a 
cabeça de vocês? 
 
Cezar Baião: 
 
Para 2009, a gente está muito positivo. Como você sabe, a gente vai entregar agora no 
2S um aumento de 50–60% de capacidade do Tecon Rio Grande. A gente vai buscar, 
para preencher essa nova capacidade, novas cargas que hoje a gente não movimenta. A 
gente com certeza acredita que a gente vai ampliar o raio de atuação do Tecon Rio 
Grande. A gente vai conquistar novos mercados, a gente acha que vá aumentar muito o 
transshipment. Os novos navios, que, a partir de 2009/2010 começam a escalar os portos 
da América do Sul, terão muita dificuldade em escalar Buenos Aires. Os navios hoje com 
5500 a 6000 TEUs de capacidade já têm muito problema em Buenos Aires. A partir de 
2009/2010 as linhas principais já anunciaram que vão trazer navios de 7000 a 7500 TEUs 
de capacidade, o que com certeza dificilmente escalarão Buenos Aires. 
 
Então, a gente está apostando em uma ampliação de mercado de atuação do Tecon Rio 
Grande. A gente teve, sim, essa queda, apesar de que foi uma queda muito influenciada 
pela redução na movimentação de vazios, ou seja, o mix de contêineres ainda foi muito 
bom e melhorou em relação ao ano passado, nesse 1S08 no Tecon, tanto que o resultado 
do Tecon Rio Grande, apesar de um menor volume, ainda melhorou. 
 
Gustavo Moreira: 
 
E vocês podem dar a expectativa que vocês têm para o 2S08? 
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Cezar Baião: 
 
É difícil. A gente normalmente não dá esse tipo de guidance. A gente está positivo para o 
resultado deste segmento em 2008. Continua muito positivo. 
 
Gustavo Moreira: 
 
Está ótimo. Obrigado. 
 
Rafael Dale, Latitude GF: 
 
Bom dia a todos. Gostaria de saber qual o guidance da Companhia para a receita líquida 
e EBITDA de 2008, consolidado e por segmento. Obrigado. 
 
Felipe Gutterrez: 
 
Rafael, obrigado por sua pergunta. Eu vou te pedir desculpas, mas a gente não dá esse 
tipo de guidance. 
 
Fábio José Lima, pessoa física: 
 
Como vocês são impactados pelo aumento no preço do petróleo e como estão lidando 
com essa tão forte alta? 
 
Cezar Baião: 
 
Fábio, eu vou pedir ao Arnaldo, que é Diretor da área de Rebocadores, Offshore e 
Estaleiro, para te responder. 
 
Arnaldo Calbucci: 
 
Apesar do aumento muito significativo nos preços internacionais de petróleo de mais de 
40%, especificamente no bunker, a área de rebocadores utiliza o diesel marítimo, que é 
um combustível fornecido pela Petrobras e pelas outras empresas distribuidoras aqui no 
Brasil. Esse preço não acompanha o preço internacional, ele teve um aumento de cerca 
de 10% no mesmo período, então o impacto na nossa matriz de custo não é tão grande 
quanto o que ocorreu com o bunker internacional. Mas, de qualquer maneira, a gente está 
sempre trabalhando em oportunidades de redução de custo e também no repasse deste 
aumento para os nossos clientes e parceiros. 
 
Marcos Mundim, Templeton: 
 
Poderiam dar mais detalhes sobre as negociações para ampliação no Tecon Salvador? 
Poderiam detalhar novos projetos, inclusive os fora do Brasil? 
 
Cezar Baião: 
 
Começando por Salvador, a gente apresentou um projeto de expansão para a autoridade 
portuária de Salvador, a Codeba, e também para a Secretaria Especial dos Portos. Esse 
projeto tem o apoio dos nossos grandes clientes, que querem muito esse projeto. A gente 



Transcrição da Teleconferência 
Resultados do 2T08 

Wilson, Sons (WSON11 BZ) 
14 de agosto de 2008 

 - 9 - 
   

não tem dúvida que esse projeto é fundamental para o Estado da Bahia. Estamos, hoje 
em dia, já com essas negociações bem avançadas, mas existem certas burocracias que 
ainda emperram. 
 
Mas, a gente acredita muito que em pouco tempo a gente terá esse projeto aprovado, que 
é uma duplicação do nosso terminal em Salvador e, a partir de então, a gente estaria 
providenciando licenças ambientais, licença de obra. A gente não está nesse estágio 
ainda, a gente está no estágio de negociação com as autoridades que são relacionadas 
aos portos. 
 
Com relação a projetos fora do Brasil, na verdade a gente tem dois projetos sendo 
analisados. Como eles estão ainda em uma fase muito inicial, eu não poderia, neste 
momento, te dar muita informação. Mas são projetos dentro da área portuária e que eu 
acredito que pelo menos um, nos próximos 60 a 90 dias, estaríamos anunciando alguma 
novidade, mas ainda é muito preliminar para eu te falar agora. Estamos analisando, sim, 
mas numa fase ainda inicial. 
 
Operadora: 
 
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a 
palavra ao Sr. Cezar Baião, para as considerações finais. 
 
Cezar Baião: 
 
Eu gostaria de concluir nossa conferência dizendo que estamos satisfeitos com o 
desempenho da Wilson, Sons, tanto nesse 2T quanto no semestre. Tendo em vista os 
resultados expressivos da Companhia no período, que refletem o nosso compromisso 
com a criação de valor, assim como o apoio de nossos sempre muito importantes clientes,  
nossos acionistas e funcionários. Muito obrigado a vocês. 
 
Operadora: 
 
Obrigada. A teleconferência da Wilson, Sons está encerrada. Agradecemos a participação 
de todos, e tenham um bom dia. Por favor, desconectem suas linhas agora. 
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