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Operadora:  

 

Bom dia. Sejam bem vindos à teleconferência da Wilson, Sons Limited referente ao 
resultado do 4T07 e ano de 2007. Estão presentes o Sr. Cezar Baião, CEO das 
operações no Brasil, Sr. Felipe Gutterres, representante legal, Relações com Investidores 
e Diretor Financeiro da subsidiária brasileira, 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 dessa teleconferência estão sendo apresentados, simultaneamente, 
na Internet no endereço www.wilsonsonsbrasil.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a 
respectiva apresentação para download, na plataforma de webcast, seção relações com 
investidores. 

 

Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam 
ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Wilson, 
Sons, 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 e conduzir a 
resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações 
futuras. 

 

Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cezar Baião, CEO da Wilson, Sons no 
Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Baião, pode prosseguir.  

 

Cezar Baião: 

 

Bom dia a todos. Gostaria de iniciar a apresentação dizendo que estamos muito 
satisfeitos com a nossa performance no 4T07, como também no ano de 2007. 
Acreditamos que entregamos um bom resultado, mesmo com a desvalorização cambial. 
Além disso, gostaria de chamar a atenção de vocês para os principais drivers que levaram 
a Companhia a obter os resultados alcançados no trimestre e no ano de 2007.  

 

Os principais fatores que explicaram o desempenho da Wilson, Sons foram o crescimento 
do volume, o foco em serviço de maior valor agregado, o aumento de novos clientes e a 
recuperação de margem e a venda das duas dragas e da Dragaport. 

 

Como vocês podem ver na parte superior do primeiro slide nossa receita líquida 
aumentou quase 29% no trimestre e quase 21% no ano, passando de US$91 milhões no 
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4T06 para US$117 milhões no 4T07. O resultado operacional se manteve em US$19 
milhões quando comparado ao 4T e obteve um aumento de 13% quando comparamos ao 
resultado do ano. O EBITDA alcançou US$25 milhões, 7% acima do trimestre anterior e 
em 2007 o nosso EBITDA cresceu quase 20% passando de US$76,2 milhões para 
US$91,4 milhões. Nosso lucro líquido também apresentou forte crescimento alcançando 
US$17,4 milhões no trimestre e quase US$58 milhões no ano, respectivamente 39,4% e 
32,9% maiores do que nos mesmos períodos de 2006.  

 

Passando para o nosso segundo slide, gostaria de dividir com vocês alguns eventos 
importantes que ocorreram desde o nosso último release. A Dragaport realizou a venda 
de suas duas dragas, Macapá e Boa Vista, à empresa de dragagem norte-americana 
Great Lakes Dredge & Dock Company, gerando um lucro, nesta venda, de US$3,4 
milhões para a Wilson.   

 

Sobre a expansão do Tecon Rio Grande, a construção do terceiro berço será concluída 
dentro de aproximadamente quatro a seis meses e os dois portainers e quatro RTGs 
estão em montagem, já em fase final e serão entregues agora no 2T08. Estamos com 
quatro PSVs em construção para a nossa própria frota; dois a serem entregues em 2008; 
mais um em 2009; e mais um em 2010; quer dizer, dois para 2008, um para 2009 e um 
para 2010.  

 

Além disso, estamos construindo quatro PSVs para uma empresa chilena, em um 
contrato de aproximadamente gerará receita para a Wilson de US$100 milhões. Estes 
quatro PSVs serão entregues até 2011. Com relação ao aumento de preços, os 
movimentos mais importantes ocorreram nos segmentos de terminais portuários e 
rebocagem, onde aumentamos os preços com o objetivo principal de recuperação das 
nossas margens.  

 

Eu passarei agora a palavra para o Felipe Gutterres que dará mais detalhes sobre cada 
divisão do grupo.  

 

Felipe Gutterres: 

 

Obrigado Baião, bom dia a todos. Começando por terminais portuários, os volumes 
aumentaram 3% no trimestre comparado com o 4T06, seguindo a tendência do trimestre 
anterior. Houve uma concentração na movimentação de containeres cheios de longo 
curso. Os containeres cheios de longo curso cresceram 12,2% como vocês podem ver na 
primeira parte do slide à esquerda e 10,2% no ano quando comparado com 2006.  

 

Como comentamos durante as últimas teleconferências, o volume não cresceu mais 
porque as cargas de transbordo acabaram migrando para Montevidéu por conta da 
operação em Rio Grande no limite da capacidade impactando as janelas de atracação. 
Acreditamos que após a expansão estaremos bastante competitivos do ponto de vista de 
infra-estrutura, e esse tipo de carga deverá voltar ao terminal.  

 

Com relação às cargas, aqui chamo a atenção de vocês para o fato de que mesmo com o 
câmbio desfavorável, exportações que escoam pelos nossos portos continuaram a 
crescer consistentemente; alguns exemplos: tabaco aumentou o volume movimentado em 
67% esse trimestre, teve um crescimento cumulativo no ano de 30% comparado a 2006; 
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frango congelado aumentou 24%; arroz 27%; auto partes 16% no ano de 2007; só para 
credibilizar um pouco os movimentos que passaram pelos nossos portos.  

 

A receita, como vocês podem ver no slide acima à direita, teve um aumento de 11,4% no 
trimestre e quase 17% no ano. Os principais fatores para esse resultado foram: 
movimentação no mix melhor de containeres, mais containeres cheios de longo curso, 
aumento do número de contratos no nosso terminal que dá suporte à indústria de óleo e 
gás, a Brasco, recuperação de margens e crescimento no volume também de cabotagem 
em ambos os terminais.     

 

Voltando para a questão de Brasco, só para vocês terem uma idéia, a Brasco representou 
8,1% de receitas totais no trimestre, contra 5,6% no mesmo período do ano anterior e no 
ano 8,1% das receitas totais deste segmento contra 3,2% em 2006; basicamente pelo 
aumento de contratos atendidos, 2,4 em média em 2006 contra 4,1 em 2007.  

 

Em termos de EBITDA esse segmento entregou resultado 19,6% abaixo do 4T06, mas 
esse impacto pode ser explicado por vários fatores: custos adicionais incorridos em 
função de restrição de capacidade; aumento de 7% no número de funcionários nos 
terminais; impacto de 17% de desvalorização cambial; e alguns efeitos não-recorrentes, 
como a contabilização de contas stock options neste segmento, a provisão para 
contingências de processos cíveis trabalhistas também, e o reconhecimento de um crédito 
fiscal decorrente do excedente de impostos e tarifas recolhidos no passado. O EBITDA de 
2007 ficou 10,6% acima de 2006, atingindo US$49,6 milhões. Excluindo esses efeitos não 
recorrentes que eu mencionei o EBITDA passaria a um total de US$13,9 milhões no 
trimestre e US$48,9 milhões no ano.  

 

Indo para rebocadores, outro bom resultado entregue, explicado pelo aumento de 4,9% 
no número de manobras no trimestre, forte crescimento no serviço spot, somente para 
lembrá-los que o serviço spot é composto por rebocagem portuária, oceânica, assistência 
à salvatagem, e apoio a operações de offloading para a Petrobras.  

 

Além disso, nossos rebocadores atenderam navios de maior deadweight, e comparando o 
ano de 2007 com 2006, os volumes aumentaram 1,5%. Serviços de spot representaram 
12,7% da receita total no trimestre comparado com apenas 2,7% no mesmo período do 
ano anterior e olhando o ano inteiro 7,6% do total das receitas deste segmento contra 
1,4% do ano anterior. As receitas, como vocês podem ver na parte direita acima do slide, 
subiram 25,3% no trimestre e quase 24% no ano.  

 

O crescimento do EBITDA e da margem EBITDA deveram-se basicamente à alta margem 
de serviços spot, atendimento a navios de maior deadweight e adição de maiores volumes 
também movimentados. O EBITDA variou 62,3% no trimestre atingindo US$16,3 milhões 
e analisando o ano houve um crescimento bastante significativo. O segmento de 
rebocagem atingiu um EBITDA de US$53,7 milhões equivalente a uma margem EBITDA 
de 36,6%.  

 

Indo para o próximo slide, o slide de logística, vocês vêm que a performance de logística 
é justificada diretamente por seus dados operacionais. Os dados operacionais 
apresentaram crescimento de 15,8% no número de viagens e um aumento significativo no 
número de operações, que cresceram 9,1% no trimestre. Esses dois efeitos combinados 
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explicam a variação de receita, que passou de US$13,7 milhões para quase US$22 
milhões no trimestre, uma aumento de quase 60%; e o mesmo comportamento é 
observado no ano.  

 

O porto seco de Santo André, aqui eu chamo a atenção para ele, continua se 
beneficiando muito fortemente com o cenário de crescimento das importações. O EBITDA 
no segmento de logística alcançou US$1,7 milhão no 4T07, e US$5,3 milhões no ano, 
atingindo uma margem de 7,6% em 2007.   

 

Indo para agenciamento marítimo no slide oito, o agenciamento foi bastante impactado 
por algumas questões. Uma delas foi a perda de um cliente no ano passado que optou 
por abrir a sua própria agência e a outra foi o impacto da desvalorização cambial neste 
ano, o que foi bastante significativo. Se compararmos o último trimestre de 2006 com o 
último trimestre de 2007, o impacto cambial foi de 17% nos custos do agenciamento.  

 

Em contra partida, as receitas subiram aumentando o número de containeres controlados, 
e aumentando o agency fee também cobrado de clientes tremp. Mas do ponto de vista de 
custos, o impacto cambial efetivamente tem um efeito muito significativo, principalmente 
porque quase 100% das receitas são em USD e quase 100% dos custos são em Reais, 
ou seja, quando há uma valorização do USD como quando nós observamos no período 
as margens caem dramaticamente. Além disso, essa unidade foi impactada nos seus 
custos por aumento de provisão de devedores duvidosos e de provisão de contingências 
para processos cíveis e trabalhistas; os valores respectivos de US$1,8 milhão US$0,4 
milhão.   

 

Todos os efeitos citados anteriormente explicam a baixa performance no segmento no 
trimestre, como podemos ver no gráfico do EBITDA. Com relação a realizados no ano, o 
EBITDA obteve uma queda, passou de US$9,1 milhões em 2006 para US$4,5 milhões no 
ano de 2007; mesmo com os US$4,5 milhões a margem EBITDA do segmento atingiu 
34,2%. 

 

Indo para o slide nove; falamos um pouco de offshore. O marco mais importante foi o 
início das operações no PSV Saveiros Fragata, a nossa nova embarcação dedicada a 
serviços de apoio às plataformas de óleo e gás, que têm tarifas diárias, aproximadamente 
30% maiores que as praticadas atualmente pelos nossos outros dois PSVs. Estes fatores 
explicam o crescimento de volume em receita. Por outro lado, a depreciação do USD e o 
aumento dos custos de tripulação pressionaram um pouco as margens do segmento, mas 
mesmo neste ambiente mais adverso, conseguimos entregar EBITDA e margem EBITDA 
maiores do que o ano anterior.  

 

Agora, gostaria de comentar com vocês, no slide dez, atividades não-segmentadas. Neste 
segmento chamo a atenção para a venda da Dragaport, no 4T07, como vocês podem ver 
na parte esquerda do slide, essa transação gerou US$3,4 milhões de resultado. Além 
disso, a Companhia reverteu uma parte da provisão de phantom stock options que estava 
concentrada neste segmento para alocá-la nos segmentos de negócio e aumentou as 
provisões para contingência e conseguiu gerar alguns savings em comparação com o 
mesmo período de 2006.  
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Com relação ao ano, as principais diferenças são bônus mais altos pagos em 2007 do 
que em 2006; contabilização de phantom stock options no segmento no valor de US$1,1 
milhão; o aumento das provisões para contingência; e o impacto de desvalorização 
cambial forte sobre os custos deste segmento que são basicamente em Reais.  

 

No slide 11, falamos um pouco do lucro líquido do trimestre. O lucro líquido foi 47,7% 
maior do que o do mesmo período de 2006, excluindo todos os efeitos não-recorrentes 
que impactaram os resultados do trimestre. Os principais motivos para este desempenho 
já foram explicados por mim e pelo Cezar, mas no desdobramento da performance dos 
negócios, podem ser resumidos no aumento da receita e redução dos custos de insumo e 
matérias-primas, como resultado da diminuição de atividades que utilizam matérias-
primas intensivamente como, por exemplo, estaleiro para terceiros. Os resultados também 
foram melhorados devido o aumento da receitas financeiras sobre aplicações.  

 

Indo para o slide 12, olhamos o lucro líquido do ano. Para comparar corretamente os 
resultados aqui, nós excluímos os efeitos não-recorrentes do resultado de 2006 e também 
do resultado de 2007; assim, faz com que nós tenhamos saído de um lucro líquido de 
US$42,4 milhões para US$59,2 milhões em 2007, correspondente a um aumento de 
39,5% no nosso lucro líquido no período. Esse aumento é explicado principalmente pelo 
aumento de receitas, redução dos custos de insumo e aumento das receitas financeiras.  

 

Indo para CAPEX e endividamento no próximo slide, slide 13, vocês podem ver que 
estamos aumentando significativamente os nossos investimentos para suportar o ciclo de 
expansão da Companhia. A Wilson investiu quase US$36 milhões a mais neste trimestre 
do que no mesmo período do ano anterior, o que representa um aumento de mais de 
300%.  

 

O segmento que mais recebeu investimentos foi rebocagem, foram US$19,1 milhões dos 
US$46,9 milhões, e o segundo foi offshore no valor de quase US$15 milhões. Analisando 
o ano de 2007, temos um aumento de 135% dos investimentos, atingindo US$99,2 
milhões de CAPEX investidos no ano.  

 

Quanto ao endividamento, a Wilson levantou fundos para construção de embarcações 
junto ao BNDES, o que explica o aumento de US$25 milhões mais ou menos na dívida; e 
fechou o ano com caixa líquido de US$48,2 milhões.  

 

Eu queria agora devolver a palavra para o Cezar Baião.  

 

Cezar Baião: 

 

Obrigado Felipe. Para finalizar a apresentação eu gostaria de fazer apenas algumas 
considerações. Se vocês puderem olhar no slide 14, e observarem a parte superior 
esquerda do slide 14, ao analisarmos as receitas, a Wilson, Sons vem obtendo um CAGR 
de 23% desde 2004, uma taxa anual de crescimento composta de 23% nas receitas.  

 

Em termos de EBITDA segue a mesma tendência, apresentamos um CAGR de 24% nos 
últimos quatro períodos. Entregamos este resultado mesmo considerando o ambiente 
adverso da taxa de câmbio. Apenas para lembrá-los, desde janeiro de 2004 o USD 
desvalorizou-se 37% em relação ao Real como vocês também podem observar.  
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Estamos no meio do nosso ciclo de expansão, comparando em 2006, mais que dobramos 
os nossos investimentos e vamos investir ainda mais em 2008. Portanto, estamos 
bastante confiantes com os drivers do nosso modelo de negócio e estou certo que os 
resultados entregues neste período e no nosso contínuo crescimento são evidências da 
habilidade da Wilson em lidar efetivamente neste setor.  

 

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nossos funcionários que trabalharam 
duro para gerar este resultado bastante satisfatório que entregamos em 2007, e também 
aos meus colegas administradores que estão totalmente comprometidos com a 
rentabilidade do grupo assim como aumentar o valor gerado para o acionista. Muito 
obrigado e a gente agora está aberto para perguntas.  

 

Rodrigo Goes, UBS Pactual:  

 

Bom dia a todos. Duas perguntas; uma com relação ao estaleiro, eu queria que vocês 
detalhassem um pouco mais, se possível, sobre o que devemos esperar em termos de 
resultados vindo do estaleiro; e se vocês pretendem quebrar isso com uma divisão de 
negócios separada; essa é a primeira pergunta.  

 

A segunda, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre uma notícia que saiu no 
Valor Econômico, falando sobre uma potencial disputa no terminal de Salvador por uma 
área adicional a ser concedida ao setor privado para potencialmente virar um novo 
terminal de containeres, ou potencialmente uma adição a sua concessão atual; essas são 
as duas perguntas.    

   

Arnaldo Calbucci: 

 

Eu vou falar um pouco sobre a sua pergunta do estaleiro. Neste trabalho, neste contrato 
de US$100 milhões, a gente estima ter um lucro líquido ao redor de 10% e o estaleiro é 
uma área da Companhia que a gente pretende investir, e a gente vai buscar a expansão 
desta unidade com vista a dobrar a capacidade dele para fins de atender a demanda tanto 
da indústria offshore como da nossa área de rebocadores.  

 

Felipe Gutterres: 

 

Deixa somente eu complementar o que o Arnaldo colocou quanto a abertura do segmento 
de estaleiro dentro do nosso segmentado, como a outra unidade, a gente ainda está em 
avaliação; é claro de depende do tamanho das operações, mas em última análise, o que 
podemos fazer é abrir dentro do não-segmentado que vem de estaleiro, que vem de 
SG&A, o que vinha de Dragaport. Vamos dar uma analisada nisso.    

 

Cezar Baião: 

 

Antes de passar para o seu tema de Salvador, ainda no estaleiro, de qualquer forma, só 
para acrescentar ao que o Arnaldo e o Felipe falaram, a gente acredita e a gente é muito 
positivo com esse segmento de indústria naval para os próximos 5 anos no Brasil. Só 
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para te falar a nossa opinião, a gente é muito positivo com essa indústria; para os 
próximos 5 anos.  

 

Com relação a Salvador, não é uma notícia nova; apesar de ter saído hoje, vem saindo há 
muito tempo, desde 2005, a gente deu entrada no nosso plano de expansão para 
Salvador, e com certeza lá alguns operadores locais tentam também propostas diferentes 
do nosso plano de expansão. Eu acho que o mais razoável para a indústria baiana e para 
o Estado da Bahia, é com certeza a nossa expansão.  

 

O terminal de Salvador quando recebemos, atendia perfeitamente aos navios que naquela 
época escalavam o Estado da Bahia, e os navios foram crescendo, isso aconteceu no 
mundo inteiro e o terminal, portanto, precisa se expandir; o seu berço é pequeno hoje 
para os navios de lá, portanto a nossa proposta de expansão, eu não tenho dúvida 
nenhuma que é a melhor proposta não só para a autoridade portuária baiana, como 
também para o Estado e para as indústrias baianas, exportadores baianos.  

 

A gente é muito convicto de que a nossa é a melhor proposta, apesar, como sempre, tem 
outros pretendentes, outros players que se interessam também por isso.    

 

Rodrigo Goes: 

 

E quando a gente pode ter uma resolução?  

 

Cezar Baião: 

 

Depende da autoridade portuária da Bahia. A nossa proposta está lá colocada e a gente 
vem insistentemente discutindo com as autoridades portuárias da Bahia e com a 
Secretaria Especial dos Portos, o nosso pleito, mas a gente não tem uma data para te 
falar.  

 

Rodrigo Goes: 

 

OK, muito obrigado.  

 

Cezar Baião: 

 

A gente é positivo; mais uma vez falando, a gente é positivo com relação ao nosso pleito. 

 

Rodrigo Goes: 

 

OK, muito obrigado.  

 

Operadora:  

 

Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a 
palavra ao senhor Cezar Baião para as suas considerações finais.  
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Cezar Baião: 

 

OK. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos a presença neste call da Wilson, com 
relação aos resultados do nosso 4T07 assim como do ano de 2007; e dizer a todos, mais 
uma vez, que estamos muito satisfeitos com o resultado que apresentamos para os 
nossos acionistas. Muito obrigado.  

 

Operadora:  

 

Obrigada. A teleconferência da Wilson, Sons está encerrada. Por favor, desconectem 
suas linhas.  
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