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Operadora:  
 
Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson, Sons Limited referente ao 
resultado do 4T08 e ao ano de 2008. Estão presentes o Sr. Cezar Baião, CEO das 
Operações no Brasil, o Sr. Felipe Gutterres, CFO das Operações no Brasil, 
Representante Legal e Relações com Investidores, e o Sr. Sérgio Fisher, Diretor de 
Terminais Portuários e Logística. 
 
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 de 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, 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 das Operações no 
Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Baião, pode prosseguir. 
 
Cezar Baião: 
 
Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado também por estarem aqui conosco nesta manhã. 
Estou aqui também com o Felipe, nosso CFO, e o Fisher, Diretor de Operações 
Portuárias e Logística do Grupo, para apresentar nossos comentários sobre o resultado 
da Wilson, Sons nesse 4T08, assim como do ano completo de 2008. 
 
Gostaria de começar dizendo que os nossos resultados consolidados foram positivos, 
tanto no 4T quanto no ano de 2008. Interrompendo o cenário positivo do 1S08, 
enfrentamos um cenário mais desafiador no 2S do ano, com pressão sobre os volumes 
dos negócios, piora no ambiente macroeconômico e instabilidade financeira global, 
especialmente nesse 4T08. 
 
Os nossos principais indicadores financeiros são ilustrados em maiores detalhes neste 
slide número três. Gostaria de chamar a atenção de vocês para os principais drivers de 
crescimento do último trimestre, como vocês podem ver na parte superior esquerda deste 
slide número três.  
 

http://www.wilsonsons.com/ri
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Eles são comparados com o mesmo período do ano anterior e podem ser resumidos em 
crescimento na comparação do trimestre, mesmo em meio à crise global; receita líquida 
do 4T08 em linha com o 4T07; e crescimento de 23% no ano de 2008, totalizando 
praticamente US$500 milhões, US$498 milhões no final do ano de 2008. Aumento 
também do resultado operacional em 64% no 4T e 33% em 2008, saindo de US$67 
milhões em 2007 para US$96 milhões em 2008. 
 
Crescimento de 57,7% do EBITDA no 4T, atingindo quase US$40 milhões, enquanto em 
2008 o EBITDA aumentou 34%, chegando a US$123 milhões. Efeito contábil negativo do 
lucro líquido pelo ganho e perda na conversão cambial de IFRS. Este fato causou um 
ajuste negativo, exclusivamente contábil, no resultado financeiro do 4T08 e de 2008 
também. O lucro líquido declinou em 71% e 18,9% no 4T e no ano completo de 2008, 
respectivamente. 
 
Os resultados apresentados no ano de 2008 derivaram principalmente de um mix de 
serviços de maior valor agregado, foco nas ações operacionais dos nossos principais 
negócios, conforme poderão ver nos segmentos de terminais portuários e rebocadores. 
Também aproveitamos oportunidades de crescimento nos segmentos de offshore, 
logística e atividades de estaleiro. Conseguimos equilibrar novos investimentos em 
expansão de capacidade sem deixar de focar na prudência de nossa geração financeira, 
mantendo baixo grau de alavancagem e preservação da solidez de nosso balanço 
patrimonial. 
 
Indo para o próximo slide, número quatro da apresentação, aqui mostramos alguns 
destaques da Wilson, Sons por segmento. Vamos começar por terminais portuários, onde 
focamos em um mix de serviços de maior valor agregado, entrega do terceiro berço no 
Tecon Rio Grande em outubro de 2008 e aquisição dos 10% da participação do IFC no 
Tecon Salvador. 
 
No segmento de rebocagem, seguimos com a modernização da nossa frota de 
rebocadores e entregamos uma nova embarcação nesse último trimestre de 2008, o 
rebocador Draco. Portanto, em 2008, entregamos dois novos rebocadores, o Corona e o 
Draco no último trimestre, expandindo a nossa frota atual para 68 unidades. Seis novos 
rebocadores estão previstos para entrega em 2010, e continuamos a prestar serviços de 
operações especiais, como a de suporte às atividades de LNG para o mercado de óleo e 
gás, e assim conseguimos diversificar nosso portfólio de serviços. Essas operações 
possuem margens mais altas e com diárias bem mais altas também do que o serviço de 
rebocagem portuária. 
 
No segmento de offshore, continuamos com foco em melhores tarifas e margens 
operacionais, e aumento da frota. Atualmente, contamos com um total de cinco PSVs, dos 
quais dois estão alocados para serviço spot até 2010, operando com tarifas diárias 
bastante atrativas. A partir de 2010, eles entram e contratos de longo prazo com a 
Petrobrás. 
 
Entregamos dois PSVs em 2008, em linha com nosso guidance dos trimestres anteriores. 
Seguimos em negociações com a Magallanes Navegação Brasileira para a criação de 
uma joint venture cuja participação dos sócios é de 50%/50%, a fim de operar 
embarcações de apoio offshore no Brasil.  
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Acreditamos que essa parceria possa trazer ganhos de escala em uma indústria em que 
porte é um diferencial, e também sinergias decorrentes da expertise das operações de 
HTS e touch supply que a Magallanes tem, aumentando a nossa capacidade de nos 
tornar um player mais forte na indústria offshore.  
 
Também vemos o projeto como uma oportunidade para otimização de nossa estrutura de 
capital, e também para explorar oportunidades decorrentes de uma possível consolidação 
da indústria, visando expandir ainda mais a nossa presença nesse mercado.  
 
Sobre a nossa participação nos bids da Petrobrás, tivemos um papel ativo nessa primeira 
licitação para 24 barcos de apoio. Seguimos confiantes e cremos estar bem posicionados 
para competir e ganhar. A Petrobrás ainda não se manifestou a respeito do resultado 
dessa licitação. 
 
Falando agora do nosso estaleiro, continuamos com a construção para terceiros no 4T e 
estamos apenas aguardando licenças ambientais para darmos prosseguimento ao plano 
de expansão da área do Guarujá, que contempla investimentos de US$41 milhões.  
 
Com relação ao segmento de logística, houve crescimento no resultado trimestral em 
comparação ao mesmo período de 2007 e houve também início de novas operações no 
4T08.  
 
Finalmente, sobre os novos negócios em nosso pipeline, anunciamos no começo do mês 
de outubro de 2008 a aprovação do pedido de prioridade pelo Conselho Diretor do Fundo 
da Marinha Mercante para a utilização de recursos da ordem de US$735 milhões para 
construção de novas embarcações de apoio offshore.  
 
Agora passo a palavra para o Felipe, nosso CFO, que fará os comentários sobre a 
performance de nossos negócios com mais detalhes nos próximos slides. 
 
Felipe Gutterres: 
 
Obrigado, Baião. Vou começar pelo segmento de terminais portuários, no slide cinco. 
Olhando neste slide, vemos tanto indicadores operacionais quanto indicadores 
financeiros. Os volumes foram 2,1% maiores no 4T08 e 3,8% menores no ano de 2008, 
comparados ao ano passado. Os volumes do Tecon Rio Grande foram 3,3% maiores no 
4T08 principalmente pelo crescimento de algumas cargas, como frango e arroz.  
 
É importante também considerar que a expansão do terceiro berço em Rio Grande, 
concluída no 4T, aumentou a capacidade do terminal e, conseqüentemente, melhorou a 
sua performance operacional. Por outro lado, devido à diminuição no volume de 
exportação de produtos petroquímicos e autopeças, a movimentação de containeres em 
Salvador recuou 10,7% no último trimestre versus 2007.  
 
De forma geral, os resultados financeiros de terminais, tanto no 4T08 quanto no ano de 
2008, melhoraram, apesar da redução da receita líquida no 4T. No ano, a receita cresceu 
14,4% chegando a US$171 milhões aproximadamente.  
 
O EBITDA aumentou 16,1% no trimestre, principalmente pelo melhor mix de serviços 
prestados, especialmente serviços de armazenagem, e também pelo efeito positivo não-



Transcrição da Teleconferência 
Resultados do 4T08 

Wilson, Sons (WSON LX) 
30 de março de 2009 

 - 4 - 
   

recorrente da contabilização de crédito fiscal, e, finalmente, pelo crescimento das receitas 
nos resultados da Brasco. 
 
Os produtos mais movimentados em nossos terminais no 4T foram tabaco, frango 
congelado, arroz e resina em Rio Grande; e frutas, produtos químicos, metais, borracha e 
derivados no Tecon Salvador. 
 
Indo para o próximo slide, apresentamos nossos resultados no negócio de rebocadores. 
Observamos uma redução no 4T08 e, conseqüentemente, no ano no número total de 
manobras portuárias, resultado principalmente da crise global, que tomou mais força no 
4T08.  
 
Apesar de o número de manobras ter sido um pouco inferior, a queda no último trimestre 
foi mais sentida nas manobras prestadas a navios tramp, principalmente em função do 
declínio da movimentação de cargas de granel.  
 
A receita líquida reduziu 21,4% no trimestre, parte também resultado do efeito adverso da 
variação cambial sobre a parcela da receita expressa em Reais. Por outro lado, o negócio 
encerrou o ano de 2008 com um leve crescimento versus 2007, chegando a um 
faturamento de US$147 milhões.  
 
A participação das operações especiais, e esse é um ponto interessante, importante de 
ser ressaltado, aumentou de 7,6% em 2007 para 9,1% em 2008; e é importante ser 
ressaltado porque as margens das operações especiais são bem maiores que as 
margens na operação de rebocagem portuária convencional.  
 
Como vocês podem ver, na parte superior esquerda deste slide, a evolução das 
operações especiais. Além disso, no 4T08, a Companhia iniciou prestação de serviços 
especiais de suporte às atividades de LNG e Pecém, também com margens 
diferenciadas.  
 
Em termos de EBITDA, observamos a mesma tendência: os resultados no 4T08 
reduziram 12% versus o 4T07, atingindo R$14,3 milhões, enquanto em 2008 o EBITDA 
subiu 1,5% comparado a 2007. A margem atingiu 37% no ano, também ajudada por um 
crédito fiscal não-recorrente.  
 
Seguindo para o slide sete, agora falando sobre os resultados de logística. Apesar de os 
indicadores operacionais indicarem uma redução de 8,5% no número de viagens no 
último trimestre do ano, este número aumentou em 2,8%, chegando a atingir mais de 
70.000 viagens no ano completo de 2008. O número de operações também cresceu no 
trimestre e no ano, como vocês podem ver no lado esquerdo deste slide; no lado 
esquerdo, tanto vocês vêem número de viagens quanto número de operações.  
 
A receita líquida do negócio logística teve leve queda, de 6,7% no 4T08, principalmente 
pela valorização do USD ao final de 2008, já que quase toda a receita do negócio logística 
é atrelada a Real. Porém, o ano fechou em US$89,3 milhões, o que é 29% acima do valor 
do ano passado.  
 
O EBITDA cresceu tanto no trimestre como no ano, principalmente pelo aumento no 
volume de armazenagem na nossa Estação Aduaneira do Interior, melhores margens 
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operacionais, serviços de transporte de maior valor agregado, ampliação do escopo de 
serviços para os atuais clientes, e, não menos importante, redução de custos e despesas 
gerais.  
 
Indo para o slide seguinte, slide oito, falando sobre agenciamento marítimo. Os dados 
operacionais do segmento de agenciamento marítimo pioraram, tanto no trimestre quanto 
no ano quando comparado com 2007, como pode ser visto na parte esquerda do slide, 
explicado principalmente pelo impacto da perda de um importante cliente ao longo de 
2008. As condições desafiadoras de mercado durante o 4T08 resultaram, também, em 
menor número de contêineres controlados e BLs processados, apesar de termos 
conseguido encerrar 2008 com um aumento de 5,2% no número de escalas atendidas, 
totalizando quase 6.000 escalas em 2008.  
 
A receita líquida alcançou o montante de US$3,2 milhões no trimestre, e 
aproximadamente US$18 milhões no ano, um declínio de 38,8% e 13,8% 
respectivamente, na comparação com os mesmos períodos de 2007.  
 
O EBITDA do trimestre aumentou devido á combinação de dois fatores positivos: impacto 
na reversão de provisão para devedores duvidosos e a taxa de câmbio. O USD, quando 
valoriza-se, traz condições favoráveis a recuperação de margens no agenciamento 
marítimo. Já o EBITDA do ano, quando comparado ao ano passado, 2007, caiu quase 
27%, totalizando US$3,3 milhões nesse segmento.  
 
Indo para o slide seguinte, slide nove, com o maior número de PSVs e dias de operação 
no 4T08 e no ano, os resultados financeiros e operacionais do segmento de offshore 
foram muito superiores aos do ano passado. Os resultados foram impactados 
principalmente por melhores margens, daily rates, tarifas diárias mais atrativas, advindas 
de contratos e operações spot.  
 
Conforme vemos neste slide, o segmento de offshore registrou altos níveis de 
crescimento no trimestre e no ano de 2008, com aumento de EBITDA de quase 328% no 
trimestre, e no acumulado do ano de 189%. O segmento continuou a alcançar altos níveis 
de crescimento no trimestre, do ponto de vista de EBITDA, mantendo sua posição de 
terceira maior unidade de negócios da Companhia em termos de geração de EBITDA.  
 
A Companhia visa expandir ainda mais sua presença no mercado de offshore, conforme 
mencionado pelo Baião na abertura da nossa conferência. Em outubro de 2008, 
obtivemos aprovação do pedido de prioridade junto ao Fundo da Marinha Mercante, no 
valor já citado aqui, de quase US$736 milhões, e negociações seguem para que a criação 
da joint venture com a Magallanes para operação de embarcações de apoio a atividades 
de exploração e produção de óleo e gás.  
 
Passando para o próximo slide, número dez, eu abordo atividades não-segmentadas, que 
incluem, como vocês sabem, serviços prestados a terceiros em nosso estaleiro, custos de 
administração da Companhia, e os custos de administração da Companhia que servem a 
todos os segmentos.  
 
Os principais fatores que explicam a performance desse segmento foram: lucro do 
estaleiro na construção para terceiros e o efeito cambial sobre as despesas em Reais.  
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Passando para o slide seguinte, slide 11, falamos um pouco mais sobre o EBTIDA 
consolidado da Companhia no trimestre e no ano. Quando comparado ao 4T07, o 
EBTIDA consolidado obteve um crescimento de quase 58%, totalizando US$39,9 milhões. 
Mesmo excluindo itens não-recorrentes, teríamos um EBITDA ajustado 38,3% maior que 
o último trimestre do ano passado.  
 
Os itens não-recorrentes, só para chamar a atenção de vocês, incluem reversão de 
provisão para stock option, crédito fiscal e efeito negativo de conversão cambial das 
demonstrações contábeis da Wilson, Sons Limited, seguindo o IFRS.  
 
O EBITDA do ano de 2008, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo inferior deste 
slide, cresceu 34,3% quando comparado ao ano de 2007, atingindo quase US$123 
milhões. Pode ser explicado por melhor estratégia de pricing, mix de serviços de maior 
valor agregado, assim como um crescimento acelerado no segmento de offshore. 
 
No lado direito inferior, temos o EBITDA ajustado para os anos de 2007 e 2008. Podemos 
ver que, mesmo excluindo esses efeitos, entregamos um EBITDA 24% maior que no ano 
passado.  
 
Seguindo para o slide 12, vocês podem ver que o lucro líquido do 4T08 declinou 71,1% 
em relação ao ano passado, atingindo o montante de US$5 milhões, principalmente em 
função da valorização do USD frente ao Real, que gerou dois efeitos adversos pelo 
segundo trimestre consecutivo: perda na conversão para USD do caixa da Companhia 
aplicado em Reais e movimentos adversos no imposto de renda diferido proveniente da 
conversão do balanço da Companhia, segundo regras do IFRS. A parte superior do slide 
mostra o comportamento do câmbio durante 2008 e a forte desvalorização dos dois 
últimos trimestres do ano.  
 
Gostaria de compartilhar com vocês, no próximo slide, os comentários sobre 
investimentos e indicadores de alavancagem da Companhia, tanto no trimestre quando no 
ano de 2008.  
 
Indo para o slide 13, vocês podem ver que a Companhia investiu no trimestre US$34 
milhões, atingindo US$93,5 milhões no ano. Do lado esquerdo do slide, mostramos a 
quebra dos investimentos no acumulado do ano, e vocês podem ver que investimos mais 
nos segmentos de rebocadores, terminais portuários e offshore, principalmente com 
aquisição de equipamentos, construção de rebocadores e PSVs, e expansão da 
capacidade no Tecon Rio Grande.  
 
Do lado direito do slide, falamos sobre dívida total, que aumentou no 4T08, atingindo 
US$185,2 milhões em 31 de dezembro de 2008. Este aumento é decorrente, 
principalmente, de novos desembolsos do BNDES para construção de embarcações.  
 
No final de 2008, quase 92% da dívida total era de longo prazo, e 98% dessa dívida eram 
denominados em USD. A Companhia fechou o ano com dívida líquida no valor de US$5,2 
milhões. Vale ressaltar aqui que a Wilson não possui contratos de operação de 
derivativos.  
 
Agora gostaria de passar a palavra de volta ao Baião, para os seus comentários finais.  
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Cezar Baião: 
 
Obrigado, Felipe. Como nos trimestres anteriores, gostaria de fazer agora alguns 
comentários sobre as condições atuais de mercado e de que forma estas impactam a 
nossa estratégia para o futuro da Companhia.  
 
Planejamos realizar road shows com nossos clientes e fornecedores para discutirmos 
juntos oportunidades e anteciparmos seus próximos passos diante de um cenário atual 
mais difícil; daremos continuidade à implementação de uma estratégia comercial 
agressiva para cada uma das unidades de negócio, com o objetivo de expandir o nosso 
portfólio de serviços. Além disso, vamos nos concentrar em medidas como o programa de 
redução de custos da Companhia, em prática desde o 2S do ano passado.  
 
Estabelecemos diretrizes de investimentos que favoreçam e priorizem a expansão de 
nossos principais negócios. E, por fim, com o intuito de manter a lucratividade dos 
negócios da Companhia, pretendemos, em 2009, aprimorar o mix de nossos serviços e 
preservar principalmente nosso caixa e liquidez.  
 
Convido todos agora para a sessão de perguntas e respostas da nossa teleconferência.  
 
Carlos Lucato, Santander: 
 
Bom dia. Muito obrigado pela apresentação. Vocês comentaram que a parte de 
rebocadores teve um efeito negativo, em parte pela crise mundial. Mas um dos 
competidores de vocês, a Smit, eles tiveram um aumento de capacidade, tanto em 
Sepetiba quanto em Paranaguá. Quanto desse aumento vocês acham que tem a ver com 
a política de eles estarem entrando onde vocês também operam, e quanto você a pode 
imaginar para frente? Deve ficar nesse número, ou quanto deve ser realmente, por causa 
do desaquecimento econômico?  
 
E como é que vocês vêem nesse 1T as operações do Tecon Rio Grande, dado que vocês 
aumentaram a capacidade no final do trimestre passado? Podemos imaginar que esse 1T 
já virá com um volume mais forte no crescimento ano a ano, ou já deve apresentar um 
decrescimento, como a gente vem vendo em todos os outros terminais do Brasil? 
Obrigado. 
 
Cezar Baião: 
 
Carlos, vamos por partes. Você fez uma pergunta tripla. Vamos pelo lado dos 
rebocadores primeiro. Com certeza, nossa pequena redução de volume em rebocador 
está focada no volume de granel que o Brasil exportou a menos nesse último trimestre.  
 
A Smit conseguiu em 2008 um market share ainda muito pequeno. Minha resposta é para 
2008: em 2008, o impacto foi o volume. Os navios que atendemos que transportam, por 
exemplo, minério de ferro, fertilizante etc., esse volume caiu muito. Rebocador presta 
muito serviço para esses segmentos; então, nossa redução está focada na crise mesmo.  
 
Pode ser que como agora a Smit, depois de um ano de atraso, finalmente está colocando 
sua frota prevista, em 2009 também poderemos sofrer um pouco mais com o aumento de 
competição, mas não foi o caso em 2008. 
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A sua outra pergunta foi sobre o Tecon Rio Grande, não é? Com o aumento da 
capacidade que entregamos a partir de outubro, o que estamos esperando para 2009? Eu 
vou passar ao Fisher para lhe responder isso, que é o nosso Diretor da Área de 
Operações em Terminais.  
 
Sérgio Fisher: 
 
Com relação a Rio Grande, o aumento de capacidade nos permitiu aumentar o tempo dos 
navios atracados. Isso permite que nós operemos mais cargas do que vínhamos 
operando.  
 
Com relação ao início do ano, o Tecon Rio Grande é muito suportado por commodities 
como fumo, frango, arroz, que estão sofrendo muito pouco nessa crise. Então, Rio 
Grande está muito em linha com o ano passado com relação a volume.  
 
Carlos Lucato: 
 
OK. Obrigado.  
 
Sara, Merrill Lynch: 
 
Bom dia. Minha pergunta é sobre o CAPEX para 2009, se vocês podem dar o valor 
esperado e, se possível, também o breakdown por unidade.  
 
Felipe Gutterres: 
 
Sara, a gente não dá guidance tão detalhado sobre CAPEX. O que eu posso lhe dizer é 
que ele segue um patamar muito parecido com o do ano de 2008 e de 2007, e também 
uma quebra, com uma concentração que segue nossa estratégia de construção de 
embarcações, PSVs, renovação de frota em rebocadores e aquisição de equipamentos 
nos nossos terminais portuários.  
 
Sara: 
 
Então, podemos ficar mais ou menos em linha com a média de 2008 e 2007 no total? 
 
Felipe Gutierrez: 
 
Sim. Pode ser um pouco a mais.  
 
Sara: 
 
OK. Obrigada.  
 
Carlos Lucato, Santander: 
 
Vou aproveitar, fazer só mais uma: quando vocês falaram na apresentação que vocês 
esperam a resposta da Petrobras, vocês têm idéia de alguma janela de tempo para 
esperarmos essa resposta? 
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Cezar Baião: 
 
Carlos, também estamos ansiosos por essa resposta. Como fomos bem colocados na 
licitação, temos um interesse muito grande nessa resposta. Mas não sei, eu digo que 
entre 30 e 60 dias eles devem colocar essa resposta.  
 
Não sei se você sabe como funciona, a Petrobras faz essa licitação e, conforme o 
resultado da licitação e das propostas que ela recebeu, aí que ela decide se vai contratar 
ou não. Ela não é obrigada a contratar, mas, em contratando, a Wilson se colocou e se 
posicionou muito bem nessa última licitação.  
 
Carlos Lucato: 
 
OK. E deve vir junto, então; dentro desses 30 a 60 ela deve declarar o resultado da 
licitação e se vai contratar ou não? 
 
Cezar Baião: 
 
Exato. 
 
Carlos Lucato: 
 
OK. Obrigado.  
 
Antônio Bezerra, Ativa Corretora: 
 
Bom dia. Eu gostaria de saber se podemos esperar o mesmo nível de margem EBTIDA 
para o ano de 2009 em todos os segmentos, se vai ter alguma alteração. Porque me 
parece que veio bastante bom o resultado do 4T, enquanto todo mundo esperava uma 
queda de margens em todos, vocês conseguiram apresentar um crescimento. 
 
Felipe Gutterres: 
 
Antônio, a gente não costuma dar guidance, principalmente tão no começo do ano. Eu 
diria que 2009 é um ano muito difícil. Sofremos um pouco no 4T08 em termos de volume, 
e este ano temos quatro trimestres de volume menor pela frente. Então, sinceramente, é 
um ano difícil para mantermos essa margem. Vamos trabalhar firme para isso, mas é um 
ano complicado em termos de volume. Não costumamos dar esse tipo de guidance, estou 
dando uma resposta genérica. É um ano muito difícil.  
 
Antônio Bezerra: 
 
OK. Obrigado.  
 
Operadora: 
 
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a 
palavra ao Sr. Cezar Baião para suas considerações finais.  
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Cezar Baião: 
 
Gostaria de concluir nossos comentários e a apresentação de hoje dizendo que o 
desempenho da Wilson, Sons em 2008 fortalece nossa estratégia de longo prazo para a 
Companhia, com a certeza de permanecermos bem posicionados para enfrentarmos os 
futuros desafios.  
 
Também queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os nossos clientes, 
acionistas e funcionários pela confiança depositada no trabalho dos gestores da Wilson e 
em nossa visão do rumo a ser seguido pela Companhia. Muito obrigado.  
 
Operadora: 
 
Obrigada. A teleconferência da Wilson, Sons está encerrada. Por favor, desconectem 
suas linhas agora.  
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