
 

 

Perfil Corporativo 
 

A Wilson Sons Limited (“Wilson Sons” ou “Company”) é um 
dos maiores operadores integrados de logística portuária e 
marítima e soluções de cadeia de suprimento no mercado 
brasileiro, com mais de 170 anos de experiência. A 
Companhia conta com uma rede com amplitude nacional e 
presta uma gama completa de serviços para os participantes 
do comércio internacional, em particular no setor portuário e 
marítimo. As principais atividades da Wilson Sons são 
divididas em seis negócios: terminais portuários, rebocagem, 
logística, agenciamento marítimo, offshore e estaleiros. 
 
Com mais de 5.000 colaboradores, a Wilson, Sons tem 
presença nos maiores portos brasileiros. Em seu portfólio 
diversificado de negócios, que se integram de maneira 
sinérgica, estão presentes dois terminais de contêineres, 
base de apoio logístico à indústria de óleo e gás, frotas de 
rebocadores e de embarcações de apoio marítimo offshore, 
além de agenciamento marítimo, operações logísticas e 
estaleiro. 
 
Constituída na forma de companhia de capital aberto, a 
Wilson, Sons tem sede localizada em Bermudas e ações 
listadas na Bolsa de Luxemburgo. É controlada pela Ocean 
Wilsons Holdings Limited, também uma companhia de 
capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de 
Londres há mais de cem anos. O maior mercado para os seus 
títulos, no entanto, é o Brasil, onde iniciou suas atividades 
em 1837 e desenvolve a totalidade de suas operações. Os 
títulos são negociados na BM&FBovespa por meio de 
Brazilian Depositary Receipts (BDRs) desde 2007. 
 

Missão: Desenvolver e prover soluções de alto valor 
percebido por nossos clientes em atividades portuária, 
marítima e de logística, de forma sustentável e inovadora, 
valorizando o desenvolvimento dos nossos colaboradores. 

Know-how operacional, reputação e credibilidade 

Integração e sinergias entre diferentes segmentos 

Alcance geográfico nacional 

Liderança em volumes, infra-estrutura superior e produtividade nos setores que atua 

Base de clientes diversificada e sólido relacionamento com clientes 

Administração experiente e inovadora 

Alta rentabilidade e posição financeira sólida 

VANTAGENS COMPETITIVAS 

Visão: Ser a primeira escolha dos colaboradores, clientes 
e investidores nos segmentos portuário, marítimo e de 
logística, crescendo de forma arrojada, sinérgica e 
sustentável. 



 

 


