




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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edward 
23.08.1803 
(Portsoy, Escócia)

11.11.1887  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“The wind is blowing
in the right direction1”

Edward Pellew Wilson nasceu com visão privilegiada e aguçado tino 
comercial. Esteve envolvido com atividades de navegação, incluindo 
importação (com foco em carvão) e exportação. Também investiu na 
construção de ferrovias, em bancos, indústrias e prospecção mineral. 
Exerceu importante papel no conjunto de mudanças que permitiram a 
modernização do Brasil.

ORIGENS E FAMÍLIA . Edward Pellew Wilson, nasceu em Portsoy, 
Escócia., no dia 23 de agosto de 1803, primeiro filho de Alexander Wilson 
(1774-1817), primeiro tenente da Royal Marine (1798), e de Jean Gray (1780-
1847). Fez seus estudos de navegação no Edinburgh College, junto com 
seu primo-irmão Sir James Wilson Milne (1812-1880), premier, secretário 
colonial e presidente do Conselho Legislativo da Tasmânia. Seu nome, 
Edward, e o sobrenome Pellew (do normando pel + loup, ou “pele de 
lobo”), rendem homenagem ao almirante Sir Edward Pellew (1757-1832), 
de quem Alexander Wilson foi amigo e secretário, a ponto de o almirante 
tomá-lo como afilhado.

Sobre a origem da família Wilson, é possível destacar um perfil social 
definido, provindo de uma landed-gentIy, ou uma burguesia consolida-
da, pontuada pelo sangue azul, e cuja atividade econômica praticada até 
o início do século XX é confirmada, documentalmente, ainda no século 
XVIII. Suas atividades estavam profundamente envolvidas com o mar, 
algo tipicamente britânico e luso-brasileiro, também.
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ABERTURA DOS PORTOS E OS NEGÓCIOS INGLESES . A ex-
pansão da França de Napoleão Bonaparte pela Europa envolveu a tentativa 
do controle do poderio inglês por meio do Bloqueio Continental, que de-
terminava a proibição da comercialização de qualquer país europeu com 
a Inglaterra. Em função da negativa portuguesa de aderir ao bloqueio, 
o imperador francês ordenou o envio de tropas para invadir Portugal.

O então príncipe regente português, D. João, para evitar ser transforma-
do em prisioneiro francês, decidiu fugir de Portugal e mudar-se para o 
Brasil entre 1807 e 1808. A transferência da família real foi feita com ajuda 
da Inglaterra, tradicional aliada, que garantiu a escolta dos portugueses, 
com a expectativa de recompensas futuras.

Os ingleses também se comprometeram a reconhecer que a família Bra-
gança seria a única a ser reconhecida como soberana de Portugal. Em 
troca, os portugueses hipotecaram a Ilha da Madeira, até que as dívidas 
com os ingleses fossem sanadas, e garantiram o acesso às terras contro-
ladas por Portugal para entrada das mercadorias inglesas.

No Brasil, a abertura dos portos se deu por meio de um decreto real pu-
blicado no dia 28 de janeiro de 1808 que colocou fim no pacto colonial, 
permitindo o ingresso de mercadorias oriundas das nações que fossem 
amigas de Portugal. Seria a primeira transformação causada pela vinda da 
família real para o Brasil e uma decisão óbvia, já que atenderia às neces-
sidades de modernização do Brasil – agora que a família real se instalaria 
no Rio de Janeiro –, cumpriria o acordo assinado com os ingleses, além de 
reforçar os cofres portugueses, bastante vazios em função da mudança 
da Corte. Sua ideia teria partido de José da Silva Lisboa, também conhe-
cido como Visconde de Cairu, um dos homens mais próximos de D. João. 

A abertura marcou o fim do pacto colonial, que determinava que a co-
lônia só poderia comprar e vender diretamente para Portugal. D. João 
VI autorizou a abertura dos portos brasileiros para todos os navios es-
trangeiros que estavam em paz e harmonia com a Coroa portuguesa. 
Mercadorias trazidas ao Brasil por embarcações estrangeiras sofreriam 
taxas alfandegárias que seriam de 24% para as mercadorias secas e 48% 
para mercadorias como vinhos e aguardentes. A taxa era uma forma de 

Nota 1. Frase associada à 
biografia de Edward Pellew 

Wilson em função do seu sucesso 
nos negócios. Sua imagem foi 

obtida em < https://www.geni.
com/people/Edward-Pellew-

Wilson-cavaleiro-da-Ordem-da-
Rosa/6000000003956490776 >, 

acesso em 08 abr. 2022.
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proteger as mercadorias produzidas no Brasil. Com isso, comerciantes 
ingleses começaram a inundar o país com suas mercadorias.

O Brasil era um mercado importante para os ingleses, que, mesmo pa-
gando 24% de taxas alfandegárias, tornaram-se os comerciantes mais 
influentes no porto do Rio de Janeiro, por exemplo. Em 1808, 113 nego-
ciantes de Londres decidiram instalar filiais no Brasil, fundando então a 
Association of English Mechant Trading to Brazil. Em agosto desse mesmo 
ano já existiriam no Rio de Janeiro de 150 a 200 comerciantes ingleses. 
Quinze anos mais tarde, o comércio entre Brasil e Inglaterra estaria efe-
tivamente estabelecido.

Posteriormente, o Tratado de Navegação e Comércio de 1810, estimulou 
os negócios ingleses, que passaram a recolher apenas 15% de imposto 
alfandegário, valor menor que os 16% recolhidos pelos portugueses. A in-
fluência dos ingleses na Coroa portuguesa era cada vez maior e a depen-
dência de Portugal em relação à Inglaterra fez com que os portugueses 
negociassem condições favoráveis demais para os ingleses. Os portugue-
ses dependiam dos ingleses para garantir a segurança de suas colônias, 
bem como para recuperar seu território na Europa Continental.

Grandes foram a influência britânica e sua contribuição para o desenvol-
vimento brasileiro. Ao falar ou pensar em máquina, motor, ferramenta, 
estrada de ferro, rebocador, draga, cabo submarino, telégrafo, artigos de 
ferro e aço, brinquedo mecânico, cadeira de mola, cadeira doméstica, 
bicicleta, patim, aparelho sanitário, navio de guerra, vapor, lancha, fogão 
a gás ou a carvão, os brasileiros lembravam imediatamente dos ingleses. 
Os ingleses estariam ligados ao início da modernização das condições 
materiais de vida do brasileiro, o que envolveria produção, habitação, 
transporte, recreação, comunicação, iluminação, alimentação e repouso. 
Também desempenhariam papel nas “guerras” contra a rotina, a igno-
rância e a doença e no apoio à substituição do trabalho escravizado pelo 
liberto, da monocultura pela diversificação e do transporte humano e 
animal pelo mecanizado. 

CHEGADA A SALVADOR . Os incentivos aos negócios ingleses 
no Brasil motivaram a vinda de Edward Pellew Wilson, então um jovem 

Figuras 1 e 2. Alexander Wilson 
e Jean Gray.
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armador escocês com 16 anos, para a Bahia em 1819. Seu irmão caçula, 
Fleetwood Wilson, permaneceria nos negócios familiares na Escócia.

Edward, ao chegar, se instala no porto, cercado pelos trapiches e en-
trepostos voltados ao comércio ultramarino. Suas atividades envolviam 
serviços relacionados à navegação e ao comércio de carvão. Promoven-
do agenciamento para terceiros, importa carvão e manufaturas. Exporta 
para a Europa e Estados Unidos, sal, sisal, madeira e piaçava. Os tempos 
eram árduos e Edward dedicou-se com firmeza ao trabalho.

No início da década de 1830, casou-se com Maria Constança da Silva 
Freire, herdeira de abastada família de negociantes portugueses que vie-
ra da cidade do Porto, Portugal, no século XVIII. O casal teve dez filhos.

Em 7 de abril de 1831, D. Pedro I abdicou, iniciando período de turbulên-
cias que duraria quase toda uma década. No ano de 1834, Edward apro-
veitou as oportunidades de negócios e participou da fundação da Casa 
Comercial de Hett-Wilson em sociedade com o conterrâneo Edmund 
Sykes Hett. Seria o início de sua importante escalada no mundo dos ne-
gócios. Estabeleceu acordo com a família Daves do País de Gales que per-
duraria por quase um século, permitindo a importação para a Bahia de 
montanhas de carvão de alta qualidade das South Wales Coalings.

No ano de 1837, Edward desligou-se da sociedade com Hett. Juntamente 
com Fleetwood, fundam a Wilson Sons & Company, inicialmente como fir-
ma importadora e de abastecimento de carvão, com Fleetwood assumin-
do a outra ponta da operação em Londres. Nesse mesmo ano, a Sabinada – 
revolta autonomista de caráter separatista transitório, ocorrida na Bahia 
entre 6 de novembro de 1837 e 16 de março de 1838, liderada pelo médico 
e jornalista Francisco Sabino e o advogado João Carneiro da Silva – am-
pliou os desafios dos negócios. Na verdade, a Bahia já vinha sendo cenário 
de várias revoltas urbanas que evidenciavam os desgastes das estruturas 
coloniais portuguesas, intensificadas com a abdicação,2 como a Federação 
do Guanais (1832) e a Revolta dos Malês (1835). Edward foi ferrenho monar-
quista até o final dos seus dias, não manifestando simpatia pelas revoltas.

Mais tarde, com seus conterrâneos David Cooper Scott e Hett, Edward 
e Fleetwood firmaram associação que visava à expansão de interesses 

Figura 3. A chegada de 
Dom João VI à Bahia por 

Cândido Portinari (1903-1962).

Figura 4. Registros da abdicação 
de D. Pedro I.
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mútuos em três praças do país: Salvador, Recife e Rio de Janeiro. No Rio 
de Janeiro, registraram a firma Scott, Hett & Company, ainda na década 
de 1840, como casa de importação e exportação. Com essa grande par-
ceria, os negócios da família Wilson cresceram de maneira expressiva. 
Suas atividades na Bahia continuavam sob o comando do patriarca, com 
a firma Wilson, Scott & Company. Durante os 20 anos de sua atuação, não 
confinaram seus investimentos à operação portuária e ao abastecimento 
de carvão em Salvador, eles também apostaram em ferrovias, bancos, 
extração de minerais e na iluminação a gás da cidade.

Na década de 1840, Fleetwood abriu o escritório da companhia na City 
de Londres, a partir daí, os irmãos Wilson não só abasteciam as cida-
des e embarcações no Brasil, mas também passaram a ser responsáveis 
por boa parte do transporte transatlântico de carvão. Inclusive, foram 
um dos maiores fornecedores de carvão para as esquadras brasileiras na 
Guerra do Paraguai. Seu carvão também abasteceu a armada britânica e, 
por cortesia, transportava a Mala Postal de Sua Majestade.

MIGRAÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO . A expansão dos negó-
cios da família Wilson para fora da Bahia revelou-se promissora. O impé-
rio vivia a segunda década do seu apogeu. O tráfico de escravos havia se 
tornado ilegal com a Lei Eusébio de Queirós de 4 de setembro 1850. Era 
necessário migrar capitais escravistas para outros destinos, incluindo 
atividades industriais, comerciais e financeiras. A Corte passa a viver um 
tempo de grandes melhorias e efervescência. 

A segunda geração dos Wilson passava a ter atuação presente. Nascido 
em 31 de março de 1832, o primogênito Edward Pellew Wilson Junior 
ou Edward II mudou-se para o Recife em meados de 1850. Atuando na 
empresa Wilson Brothers and Company, trabalhou no agenciamento de 
dezenas de produtos, desenvolvendo a área de navegação, os trabalhos 
no porto e montando seu próprio estaleiro. Edward II casou-se com 
Felisbela Ernestina Cintra da Silva, filha de importante armador e 
comerciante português.

Em 1862, Edward II muda-se com a família para a Corte, um importante 
passo para firmar a empresa como uma das maiores do mundo no setor.

Figura 5. Bilhete com 
o comunicado de abdicação 
de D. Pedro I.

Nota 2. De forma anterior 
à independência do Brasil, 
outros movimentos sociais 
ocorridos na Bahia revelavam 
os desgastes com a Coroa 
portuguesa, a exemplo 
da Conjuração Baiana (1798) 
e das lutas pela independência 
na Bahia (1822-1823).
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Em 1871, buscando incrementar seus negócios com carvão, a Wilson Sons 
abriu sua primeira filial na América do Sul, em Montevidéu, associada à 
Yarrow, Hett & Company.

Em 1873, estourou uma grave crise na Bahia, resultando graves proble-
mas de produção, com forte contração nas exportações de açúcar, fumo, 
algodão e café. A Wilson Sons pouco sofreu em função da diversificação 
promovida dos seus negócios.

Em 1877, sua sede foi transferida para Londres, mantendo intocada a es-
trutura no Brasil. A empresa que havia sido fundada por seu pai e seu tio, 
transforma-se em uma sociedade por ações, buscando estar pronta para 
os novos desafios.

OUTRAS ATIVIDADES . Os negócios da família Wilson foram além 
da navegação, envolvendo explorações minerais, ferrovias e indústrias.

Na mineração, Edward Pellew Wilson teve as suas atividades empreen-
dedoras premiadas quando, com o concorrente Thomas Denny Sargent, 
recebeu, em 1869, o primeiro contrato de risco da história do Brasil, por 
meio de várias concessões do Governo Imperial para explorar minerais 
combustíveis no Recôncavo Baiano ao longo de seis anos.

O decreto imperial nº 4386, estabeleceu o direito de Wilson lavrar carvão 
de pedra e turfa às margens do Rio Maraú, o que contrariou os políticos 
e empresários locais. O governo alegou que os empreendedores locais 
não haviam empreendido esforços suficientes e não seria do interesse 
do país que tais riquezas ficassem subaproveitadas. Wilson seria um em-
presário de posses, considerado experiente no ramo do carvão mineral. 
Tentando fazer jus ao direito concedido, ainda em 1870, apresentou do-
cumentos que destacam o início das explorações em “João Branco”, lugar 
de sua propriedade, e em terrenos arrendados junto à Câmara de Barce-
los, denominados Barreiras e Coqueiros, todos às margens do rio Maraú. 
Pelo fato, Wilson seria registrado como precursor na busca do petróleo 
no país. Em 1884, possivelmente em função dos desafios associados à 
conversão lucrativa do negócio passa a operação aos conterrâneos John 
Cameron Grant e Lord Walsinghan. Anos mais tarde (SABOIA, 2005, p. 

Figura 6. Edward Pellew 
Wilson Junior.
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32), ao ser convidado a associar-se a uma pequena companhia que reali-
zava o transporte de alcatrão para iluminação em barcaças da Inglaterra 
para a Holanda, Edward recusa. Ainda estaria negativamente afetado pe-
los desafios com a exploração de combustíveis na Bahia, decretando que 
“o negócio não tem futuro”. Essa empresa viria a se tornar a Shell.

Ampliando os negócios, os Wilson participam dos consórcios que tocam 
as obras mais ambiciosas do país, a exemplo da Ferrovia Great Western 
of Brazil (depois, Rede Ferroviária Federal) e do primeiro dique seco do 
país, na Ilha do Mocanguê, na baia da Guanabara, inaugurado em 1869 
por D. Pedro II e tida como a maior obra privada construída até então. 

Com outros investidores ingleses, participam de projetos de iluminação a 
gás na Bahia, no novo porto, Bahia Docks Company Limited, e o da ferrovia 
Bahia and San Francisco Railway. A família Wilson também apoiou Irineu 
Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, tornando-se acionista em suas 
principais empreitadas: a Companhia de Navegação a Vapor e Estrada 
de Ferro de Petrópolis, o Estaleiro e Fundição Ponta da Areia e o Banco 
Mauá, no Uruguai.

LEGADO . O legado de Edward Pellew Wilson se faz presente em diferen-
tes registros, sendo a Wilson Sons, ativa até os dias atuais, o mais notável 
em termos empresariais. Além disso, a cidade de Salvador possui fortes 
referências inglesas associadas à presença de Wilson na capital baiana.

Wilson Sons: uma das mais antigas empresas que atuam no Brasil. A sua 
longa trajetória foi marcada pela busca de solidez e diversificação, sem-
pre com foco em serviços portuários, marítimos e logísticos terrestres. 
Entre os anos de 1997 e 2006, a Companhia realizou importantes inves-
timentos. A Wilson Sons participou e venceu a licitação para explorar o 
terminal de contêineres do Rio Grande e, em maio de 2000, o terminal 
de contêineres de Salvador. Nas duas operações a principal meta envolvia 
incrementar a capacidade e a produtividade dos mesmos, a partir da mo-
dernização tecnológica dos equipamentos e processos, bem como a ade-
quação da infraestrutura. Posteriormente, o grupo inaugurou a Estação 
Aduaneira do Interior em Santo André, São Paulo, e iniciou as atividades 
da Wilson Sons Logística. Decidiu abrir seu capital no mercado nacional 

Figura 7. Cartão postal 
com Conde de Wilson e esposa.



Figura 8. Operação de minérios em Maraú.



EDWARD
PELLEW
WILSON

239

e internacional de ações, em um processo que envolveu três bolsas de 
valores diferentes (São Paulo, Londres e Luxemburgo). Em Salvador, no 
ano de 2010, tem-se o início da primeira expansão do Terminal de Con-
têineres de Salvador (Tecon Salvador), quase dobrando a sua capacidade. 

Além do grande exemplo de força empresarial legada por meio da Wilson 
Sons., outros legados diferentes da presença de Edward Pellew Wilson 
podem ser encontrados na cidade de Salvador, notadamente no entorno 
do largo do Campo Grande, no centro de Salvador. O local era ocupado 
por muitos estrangeiros em meados do século XIX, com destaque para 
os ingleses, que construíram lá sua Capela Anglicana em 1853 (posterior-
mente demolida), e que se estendiam até ladeira da Barra (onde cons-
truíram seu cemitério), passando pela Vitória (onde Edward construiu 
sua casa, posteriormente convertida na Casa Cardinalícia).

A presença dos ingleses e de seus costumes em Salvador pode ser vista 
em ilustração feita pelo artista suíço J. J. Wild, que aportou na cidade em 
1873 com a expedição do H.M.S. Challenger e que retrata jogo de cricket, 
no Campo Grande, entre oficiais da sua embarcação e do Bahia Cricket 
Club. Seria o primeiro registro iconográfico desse esporte no Brasil. As 
construções, ao fundo, ficavam do mesmo lado do atual Hotel da Bahia.

Na região ocupada pelos ingleses, a presença de Edward pode ser notada 
no Bahia British Club, no Solar Wilson e no seu túmulo no Cemitério dos 
Ingleses.

Bahia British Club: fundado em propriedade de Edward em 24 de maio 
de 1874, tendo ele sido seu principal sócio fundador. Situado original-
mente na Rua Banco dos Ingleses, nº 20, na região do Campo Grande.

Solar Wilson: no final da década de 1830, Edward e sua família muda-
ram-se para o palacete de dois andares, cada um com 18 janelas debru-
çadas para a o Largo da Vitória, novo bairro para onde a aristocracia so-
teropolitana convergia, desde que sucessivos incêndios destruíram em 
1833 parte da Sé, a mais importante das dez paróquias de Salvador. A co-
lina da Vitória seria um “risonho promontório” de avenidas sombreadas, 
com seu ar cheirando aos frutos dos seus muitos pomares de laranjeiras 
e limoeiros. No alto e bem longe do insalubre centro da cidade, a Vitória 

Figura 9. Jogo de cricket 
no Campo Grande em 1873.
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estaria a salvo das grandes epidemias de febre amarela (1849 e 1854) e de 
cólera (1855 e 1865) que dizimariam famílias soteropolitanas inteiras.

Os abastados procuravam chácaras em bairros mais aprazíveis para 
morar e o imóvel comprado por Wilson seria um achado raro (SABOIA, 
2005, p. 22). Sua imponente fachada, representada na Figura 32, esban-
java elegância e status, com seu interior não ficando atrás, ornamentada 
por pesados móveis de madeira de lei, pratas inglesas e opalinas, com 
destaque para o par de telas ovais a óleo, retratando os donos, Edward e 
Maria Constança.

Edward habitou, com sua família, o imóvel até o seu falecimento, dois 
anos antes da Proclamação da República. Possivelmente, a mudança dos 
filhos para o Rio de Janeiro motivou a venda do imóvel para a Igreja Ca-
tólica em 1933. Com o dinheiro recebido pela derrubada da Igreja da Sé 
para permitir a passagem dos bondes, o cardeal Augusto da Silva com-
prou o imóvel, transformando-o na Casa Cardinalícia. Abrigou todos os 
cardeais arcebispos primazes do Brasil até D. Lucas Moreira Neves, hos-
pedando o papa por duas vezes. Posteriormente, a igreja vendeu o imóvel 
e o seu privilegiado terreno na margem da Bahia de Todos os Santos, o 
que possibilitou a construção do edifício Morada dos Cardeais, com o 
imóvel remodelado por dentro e passando a funcionar como espaço para 
eventos do edifício.

Túmulo no Cemitério dos Ingleses: o cemitério, situado na Ladeira da 
Barra em Salvador, entre o Iate Clube e o outeiro da Igreja de Santo Antô-
nio da Barra teve origem, possivelmente, com os sepultamentos a partir 
de 1813 de protestantes – ingleses, escoceses e americanos – judeus que, 
no passado, não poderiam ser enterrados nas igrejas católicas. Os ce-
mitérios católicos, permitindo sepultamentos fora dos templos, apenas 
passariam a existir anos depois, em função de normas sanitaristas que 
proibiram os enterros nas igrejas.

O túmulo de Edward Pellew Wilson se destaca por sua imponência no 
Cemitério dos Ingleses. É decorado com a figura de uma mulher sentada 
chorando, esculpida em mármore carrara, estilo típico da escola neo-
clássica do cemitério.

Figura 10. Rua Banco 
dos Ingleses (fotografia 

antiga de Almeida & Irmão).

Figura 11. Solar Wilson, 
no Campo Grande em Salvador.

Figura 12. Túmulo 
de Edward Pellew Wilson.
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