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COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2010 – A Wilson Sons Limited (BM&FBovespa: WSON11) comunica a seus

acionistas o recebimento de 2 guindastes do tipo STS (ship-to-shore) e 4 do tipo RTG (rubber-tyre gantry) no seu

terminal de contêineres TECON Rio Grande. O equipamento, que custou US$ 20 milhões, faz parte do compromisso da

companhia em aumentar a capacidade e eficiência de todos os seus ativos portuários de infraestrutura no Brasil. O

equipamento, aliado à recente melhoria do berço, que agora mede 900m, irá aumentar substancialmente a capacidade

de carregar e descarregar, simultaneamente, até 3 navios do tipo Post-panamax. O equipamento, que foi 85%

financiado pelo Export-Import Bank da China, foi adquirido da empresa chinesa ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy

Industries).

Os guindates STS, que têm capacidade de 50 toneladas e podem alcançar a largura de até 22 contêineres nas

embarcações, são os maiores em atividade no mercado e podem servir os maiores navios do mundo. Já os guindastes

RTG possuem tecnologia de regeneração de energia, o que irá gerar economia no consumo de combustível e no custo

de operação. Esse sistema, que também reduz o desgaste do gerador, aumentará a vida útil dos guindastes e

diminuirá a necessidade de manutenção.

O investimento da Wilson, Sons representa um importante aporte ao desenvolvimento da corrente de comércio

internacional da região Sul do Brasil. O porto de Rio Grande é o segundo maior porto do Brasil. O novo equipamento do

TECON Rio Grande visa também fomentar o crescimento do porto para que o mesmo se torne um hub port para

contêineres, viabilizando o transporte de longo-curso, cabotagem e transbordo de/para o Brasil e seus vizinhos

sul-americanos. Dentre as principais cargas exportadas pelo TECON Rio Grande estão a carne e frango congelado,

tabaco, arroz, resinas, produtos manufaturados e celulose, contribuindo significativamente para a criação de

empregos na região. O TECON Rio Grande também manuseia cargas importadas como tratores e equipamentos,

viabilizando o desenvolvimento agrícola e industrial da região Sul. O estudo governamental “Plano Geral de Outorgas”

(PGO) do setor portuário projeta que a demanda para Rio Grande cresça para 1,86 milhões de TEU´s em 2023.

Sobre a Wilson, Sons

A Wilson, Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária,



marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 173 anos de história, a Companhia oferece completa linha de

serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de

óleo e gás. As principais atividades da Wilson, Sons estão divididas nos seguintes negócios: Terminais Portuários,

Rebocagem, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para mais informações visite o nosso site:

www.wilsonsons.com.br/ri
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