PAINEL CORPORATIVO
2015 / 2016

INTRODUÇÃO

DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

2015
Este Painel Corporativo tem o
objetivo de apresentar, sucintamente,
o desempenho do Grupo Queiroz
Galvão e de suas Unidades de
Negócios durante os anos de
2015 e 2016. Além dos números
mais relevantes, são relacionadas
também as principais realizações
das empresas em seus respectivos
ambientes de mercado.
As Demonstrações Financeiras
detalhadas, com seus respectivos
relatórios de auditoria, encontram-se
disponíveis no site
www.queirozgalvao.com.br

R$ 10.705
(milhões)
FATURAMENTO

R$ 1.010
(milhão)
EBTIDA

R$ 18.258
(milhões)
TOTAL DE ATIVOS

R$ 4.449
(milhões)
CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

34.106
NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(milhões)

FATURAMENTO
(milhões)

R$6.330

2011

2011

R$9.270

2012

2012

R$9.572

2013

2013

2014

R$10.733

2014

2015

R$10.705

2015

R$2.261
R$2.618
R$2.894

CONSTRUÇÃO

59%

GESTÃO DE
NEGÓCIOS

12%

DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO

11%

R$4.227
R$4.449

TOTAL DE ATIVOS
(milhões)

EBITDA
(milhões)

2011

FATURAMENTO POR
ÁREA DE NEGÓCIO

R$218

2011

2012

R$1051

2012

2013

R$978

2013

2014
2015

R$1089

2014

R$1.010

2015

R$10.648
R$13.349

12%

R$13.929
R$15.266
R$18.258

12%
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO

11%
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

2011

40.000
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6%
ENGENHARIA
AMBIENTAL

12%

44.000
47.191

2014
2015

59%

46.000

2012
2013

6%

34.106
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PRESENÇA GLOBAL
DA QUEIROZ GALVÃO

República Tcheca
Polônia

Suécia

Finlândia

Noruega
Alemanha
Dinamarca
Holanda

Canadá

Rússia

Irlanda
Reino Unido

Bielorrússia

Bélgica

Hungria
Áustria

França

Itália

Espanha
Estados
Unidos
Estados
Unidos

Portugal

Turquia

Bulgária
Suíça

C

Chipre

Grécia

China

Israel
Argélia
Líbia

México

Egito

Taiwan

República
Dominicana

Cuba
Honduras
El Salvador

Nicarágua

Senegal
Costa Rica

Panamá

Emirados
Árabes
Unidos

Gana

Venezuela

Camarões
Guiné Equatorial

Colômbia

Gabão

Equador

Cingapura
Malásia

Etiópia
Quênia

Indonésia

Tanzânia
Angola
Peru

Paraguai

Namíbia

Chile
Argentina

RR

Uruguai

AP

AM

PA

CE

MA

PB

PI

PE

AC

AL

TO

RO

Alimentos

Exploração e Produção

Cimento

Infraestrutura

Construção Brasil

Naval e Offshore

Construção Internacional

Participações e Concessões

Desenvolvimento Imobiliário

Saneamento

Energia

Serviços de Óleo e Gás

Engenharia Ambiental

Siderurgia

RN

SE

BA

MT
DF

GO
MG
ES

MS

SP
PR

RJ

SC
RS
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APRESENTAÇÃO

QUEIROZ GALVÃO
As oito unidades de negócios do Grupo Queiroz
Galvão, por meio de suas mais de 50 empresas,
atuam em diversos setores da economia, tanto no
Brasil quanto no exterior.
Os Valores sólidos da Organização – Trabalho, Qualidade,

AAPRESENÇA
DA QUEIROZ
GALVÃO NOS
PRESENÇA
DA QUEIROZ
GALVÃO
SEGMENTOS
DA ECONOMIA
NOS SEGMENTOS
DA ECONOMIA

CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL

AMBIENTAL

EXPLORAÇÃO &
PRODUÇÃO

GESTÃO DE
NEGÓCIOS

NAVAL &
OFFSHORE
ÓLEO & GÁS
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adversidades e alcançar resultados positivos relevantes.

DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO

CONSTRUÇÃO
BRASIL

8

Confiabilidade e Lealdade – continuam servindo de base para superar

Durante o ano de 2015 e também
no primeiro semestre de 2016,
visando fazer frente a uma
conjuntura desafiadora, foram
intensificados os investimentos
no aprimoramento dos sistemas
de governança corporativa,
especialmente no que diz respeito
a políticas de compliance.

infraestrutura nos quais a Queiroz
Galvão desenvolve atividades de
destaque.

A área de Infraestrutura,
especialmente o setor de
Construção, permanece como
o principal negócio, realizando
projetos estratégicos em
territórios nacional e internacional.

A diversificação de atividades
levou a Queiroz Galvão também
aos mercados de alimentos,
siderurgia e, mais recentemente,
ao de cimento, onde a marca
“Bravo” já experimenta
crescimento expressivo.

Energia, concessões, saneamento,
logística e mobilidade urbana,
além de engenharia ambiental,
também são setores ligados a

Na cadeia de óleo e gás, a
presença também é marcante
tanto em on shore como off
shore, incluindo ainda a indústria
naval.

de qualidade e inovação, seja
em imóveis residenciais ou
comerciais, ocupando uma
posição diferenciada, mesmo
em tempos de negócios pouco
aquecidos.
Este Painel Corporativo, além
de apresentar os principais
indicadores financeiros, destaca
também – de forma sucinta – as
principais realizações de cada área
de negócios e seu impacto na vida
das populações por elas atingidas.

No setor de Desenvolvimento
Imobiliário, a Queiroz Galvão
permanece como sinônimo
9

CONSTRUÇÃO
BRASIL

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO BRASIL
Com mais de 63 anos de atuação no mercado
nacional de construção pesada, a Construtora
Queiroz Galvão – CQG – é referência em qualidade e
inovação. São centenas de projetos realizados nas
mais diversas áreas de infraestrutura.
Energia renovável, mobilidade urbana, rodovias, ferrovias, recursos
hídricos e terminais logísticos são alguns dos setores de atividade em
curso no portfólio da Construtora Queiroz Galvão.

Ponte estaiada: cartão de visita
do Metrô na Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro

Desde 2013, a Queiroz Galvão
vem implementando uma série
de medidas que visam aprimorar
seu sistema de governança,
passando por todos os processos
administrativos, operacionais e
comerciais. Um dos principais
marcos dessa iniciativa é um
robusto Programa de Compliance,
que abrange políticas de
relacionamento empresarial –
em diferentes esferas –, focado
em princípios éticos de padrão
internacional.
Apesar do cenário econômico e
político conturbado no atual biênio,
a Construtora tem sabido valerse de seu extenso backlog para
superar adversidades e avançar.
A seguir, alguns destaques:
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Mobilidade Urbana
Atualmente uma das áreas
de maior concentração da
Construtora, o que a coloca
em posição diferenciada pela
experiência adquirida e pela gama
de soluções encontradas para
superar desafios de engenharia,
muitas vezes inéditos.
No Estado de São Paulo, a
empresa constrói o primeiro
monotrilho de alta capacidade
do mundo, capaz de – quando
totalmente concluído – transportar
cerca de 50 mil passageiros hora/
sentido. Também de características
inéditas, é o VLT de Santos – já
com a primeira etapa em pleno
funcionamento e servindo à
população local.

Na capital paulista, outros dois
projetos metroviários merecem
menção: a Linha 5 Lilás – já
bem próxima de seu término –
transportará 780 mil pessoas por
dia; e a Linha 6 Laranja completa
seu primeiro ano de obras, que
permitirão a ligação entre os
bairros de Brasilândia e São
Joaquim, beneficiando 650 mil
pessoas por dia.
Em Salvador, seguem as obras de
duplicação da Avenida Gal Costa,
que, ao final, será transformada
em um complexo viário que
inclui túneis, pontes e viadutos
em uma das áreas de maior
densidade populacional da cidade.
Ao todo, 800 mil pessoas serão
beneficiadas pelo projeto.
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1
1. O BRT Transbrasil, no Rio de Janeiro, possui capacidade
para transportar 1 milhão de passageiros por dia
2. A obra do Píer IV é fundamental para melhoria da
logística de exportação
3. Linha 4 do Metrô, no Rio de Janeiro, liga Ipanema a
Barra da Tijuca
4. A linha 6 do Metrô de São Paulo ligará
Brasilândia a São Joaquim

No Rio de Janeiro, “cidade
olímpica”, a Queiroz Galvão
trabalha em um dos projetos
mais aguardados da história da
cidade: a Linha 4 do Metrô, que
liga Ipanema a Barra da Tijuca –
local que concentra a maior parte
das instalações especialmente
edificadas para os jogos. Serão
300 mil passageiros por dia.
Também no Rio, a CQG constrói o
BRT Transbrasil – uma solução para
os engarrafamentos crônicos que
afetam uma das principais vias de
ligação com o Centro.

Infraestrutura
Uma das obras mais importantes
do país é a segunda ponte sobre
o Rio Guaíba – indispensável
para melhorar as condições de
circulação de cargas e pessoas
entre as regiões sul e norte do
estado do Rio Grande do Sul. Hoje,
o trânsito é estrangulado pela
antiga ponte móvel, que precisa se
erguer para a passagem de navios
de grande porte, paralisando por
completo o trânsito e gerando
longos engarrafamentos.
A duplicação do trecho de serra da
Rodovia dos Tamoios no Estado

de São Paulo é outro desafio de
engenharia sob responsabilidade
da Construtora. A obra – que tem
boa parte da execução de túneis e
viadutos – cruzará a Serra do Mar,
comprometida em causar o menor
impacto ambiental possível. Já na
baixada, ela se integrará a outra
obra tocada pela Queiroz Galvão:
o Contorno de São Sebastião –
formando um corredor logístico
que melhorará em muito as
condições do porto local.

2

3

No Centro-Oeste – mais
precisamente em Goiás –, a CQG
finalizou um trecho importante da
ferrovia Norte-Sul, que viabilizará o
melhor escoamento da produção
de grãos da região para os portos
de Santos-SP e de São Luís-MA.

Energia
A Queiroz Galvão participou
da construção de dois
parques eólicos que ajudarão
consideravelmente a matriz
energética brasileira: os
complexos eólicos de Caldeirão
Grande, no Piauí, e Riachão, no
Rio Grande do Norte. Ao todo, a
energia limpa gerada beneficiará
mais de 250 mil pessoas.
4
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Complexo Esportivo de Deodoro:
desafio vencido em prazo recorde
para atender a 13 modalidades
olímpicas

Logística
A empresa também atua
na construção de terminais
portuários, unidades de
importância logística
inquestionável. No Ceará, realiza
a ampliação do porto de Pecém,
que consolida a vocação daquele
terminal como hub port de
exportação de frutas, pescados e
calçados. No Maranhão, trabalha
no Píer IV – Berço Norte. A
obra permitirá o aumento da
capacidade de exportação de
minério de ferro da ordem de 50
milhões de toneladas/ano.

Recursos Hídricos
Visando atender a populações
carentes de água para
subsistência e para a agricultura,
a Queiroz Galvão desenvolve
dois projetos relevantes. A
transposição do Rio São Francisco
Eixo Norte (nos estados Ceará e
Paraíba) ofertará água a mais de
12 milhões de habitantes em 390
municípios. Já o canal de Acauã
percorre praticamente todo o
estado da Paraíba para garantir
sustentabilidade hídrica a 500 mil
habitantes.
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No Rio de Janeiro, foram iniciadas
as obras de despoluição do
Complexo Lagunar da Barra da
Tijuca e Jacarepaguá – área rica
em fauna e flora que se encontra
ameaçada. Trata-se de um dos
ecossistemas mais belos do
estado.

Obra Olímpica
A Queiroz Galvão tem especial
orgulho de ter entregado, em
tempo recorde, o Complexo
Esportivo de Deodoro – local
de realização de jogos de uma
série de modalidades olímpicas
como rugby, hóquei sobre
grama, BMX, canoagem slalow e
basquete feminino, entre outros.
Novamente, a capacidade de
inovação e de vencer desafios
da empresa foi colocada à prova,
e instalações complexas e
que poucas vezes haviam sido
construídas no mundo foram
concluídas com a qualidade
atestada pelos rigorosos critérios
do Comitê Olímpico Internacional
– COI.
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CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÃO

1. Nova pista do Aeroporto de
Tamale, em Gana, amplia malha aérea
2. Sistema de irrigação e abastecimento do
projeto Ázua, na República Dominicana
3. Metrobus de La Matanza, na Argentina,
complexo de mobilidade urbana
3

2

Na transição de seu modelo de gestão, ocorrida ao longo
de 2016, a QGMI, com sua sede corporativa em Madri,
Espanha, promoveu uma estruturação em seus escritórios
de suporte em São Paulo, Brasília e Recife.
A partir dessas unidades, são geridos todos os processos voltados

4

tanto para operações quanto para atividades comercias da empresa no
exterior.

A QGMI está presente na África,
em países como Angola, Argélia,
Etiópia, Gana, Guiné Equatorial,
Líbia, Quênia, Senegal e Tanzânia.
Na América Latina e no Caribe,
desenvolve negócios na Argentina,
Colômbia, El Salvador, Honduras,
Nicarágua, Panamá, Peru, República
Dominicana e Venezuela.

4. Túnel Callao no Peru – maior obra viária da Capital
5. Valle de Quíbor na Venezuela – 3ª etapa concluída
6. Em Honduras, Corredor Logístico de Goascorán é
conhecido como “Canal Seco”
5

6

Empresa de origem e capital
nacionais, a QGMI conta com 80%
de seus colaboradores formados
por profissionais dos países onde
atua. Respeita a legislação local
e, sobretudo, a cultura de cada
nação ao desenvolver projetos
que contribuem para melhoria da
qualidade de vida das populações.
Um rigoroso Programa de
Compliance, presente em todas
as unidades de negócios e com
políticas bem definidas, assegura a
ética dos negócios e das operações.

16
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A seguir, alguns destaques da
atuação internacional.
Em El Salvador, está em conclusão
a obra de expansão da Usina 5 de
Noviembre, proporcionando um
incremento de 80 MW de potência
em energia limpa para o país, o
que representa abastecer mais de
100 mil residências salvadorenhas,
trazendo uma grande mudança na
qualidade de vida dos moradores.
Uma das características desse
empreendimento foi a preocupação
permanente com a preservação da
fauna e da flora locais, que, além
de contemplar a doação de mais de
200 mil mudas de árvores nativas,
levou à criação de um programa de
educação ambiental para escolas e
colaboradores da obra.
Em Gana, a empresa fez jus ao
Prêmio The Best Infrastructure
Company, da revista Ghana
Property Awards, pela elaboração

e execução do Sistema Viário
de Kwame Nkrumah Circle, cuja
primeira fase já foi entregue. A obra
está transformando o entorno do
Corredor Ocidental da capital Accra,
que tem fluxo diário de cerca de 84
mil veículos.
Na região metropolitana, a QGMI
constrói o novo Complexo Viário
de Kasoa, contemplando viadutos,
ampliação de rodovias e vias
urbanas, além da obra do canal de
Nima.
Ao Norte do país, a empresa finaliza
a ampliação do Aeroporto de Tamale,
que inclui uma nova pista de
3,4 km de extensão, que já começa
a operar com voos internacionais,
sendo os primeiros para a cidade de
Meca, na Arábia Saudita.
Também no Norte de Gana, na
divisa com Burkina Faso e Togo, a
QGMI está contratada para executar
a obra de Bolgatanga Road,
17

1. Urbanização da Praia da Nicha, em Angola
1

2. Complexo Viário de Kwame Nkrumah Circle, em Gana

2

3. Interoceânica no Peru: ligação com a fronteira
brasileira
3

4. Obras de saneamento na Guiné
Equatorial

4

Hidrelétrica 5 de Noviembre: energia
limpa essencial para El Salvador

que contempla a reconstrução
da estrada entre Bolgatanga
e Pulmakon, com 116 km de
extensão, incluindo a construção de
três novas pontes.
Na Argentina, foram iniciadas as
obras do Metrobus de La Matanza,
região metropolitana de Buenos
Aires. Trata-se de um complexo de
mobilidade urbana que contempla
18 estações intermediárias e 1
centro de transferência intermodal,
além da construção de 2 pontes.
Tal obra é essencial para garantir
maior fluidez ao tráfego urbano

18
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entre as cidades de acesso à capital
portenha.
No Peru, a QGMI é responsável
pela maior obra viária da capital: um
túnel que possui acesso em pista
dupla de 2,4 km, com uma área
coberta de 960 metros em concreto
armado, a qual possibilitará a
circulação simultânea de veículos
leves, pesados e trens. A nova
estrutura passa por baixo da futura
pista expandida do Aeroporto
Internacional de Lima e facilitará a
circulação à região de Callao – área
portuária.

Também no Peru, finaliza obras
viárias em Bambamarca e
Inambari, além de ter concluído
67 km de estradas do trecho 4 da
Interoceânica, em Negromayo, parte
do sistema que liga o litoral com
a fronteira brasileira. A empresa já
participou e entregou 12 grandes
obras viárias no país, onde está
desde 1997, contribuindo com o
desenvolvimento do Peru.
Em Honduras, segue com as obras
do Corredor Logístico entre as
cidades de La Union, El Salvador
(Oceano Pacífico) até Goascorán e

a Puerto Cortés (Oceano Atlântico)
com a construção de rodovia com
46 km de extensão, em pista
dupla, contemplando 10 pontes
no chamado “Canal Seco”. O novo
corredor dará mais autonomia ao
país para transporte de mercadorias.
Na República Dominicana, a QGMI
segue com a construção do sistema
de irrigação e abastecimento
do projeto Ázua com extensão
de 18,5 km de tubulações,
incluindo a construção de lagoas
e reservatórios para o controle
do fluxo de água. Este projeto é

fundamental para a agricultura
local, já que a região tem como
uma das principais atividades
econômicas, a exportação de
frutas, beneficiando diretamente
170 mil habitantes da região.
Na Venezuela, está concluída a
3ª etapa do projeto agrário do
Valle de Quíbor, que dotou a
região de infraestrutura para
produção de hortaliças, incluindo
um complexo de estufas e um
sofisticado sistema de irrigação.
A obra deixa como legado,
além da unidade produtiva de

26 mil hectares, um centro de
formação técnico-educacional para a
população local.
Em Angola, onde a empresa já
concluiu perto de 1.000 km de
estradas, foi finalizado um moderno
projeto de urbanização da praia da
Nicha, em Luanda.
Na Guiné Equatorial, executa obras
de saneamento da nova capital
administrativa do país, Djibloho, em
Oyala, que quando pronta, deverá
receber uma população de 60 mil
pessoas.
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GESTÃO DE
NEGÓCIOS

QUEIROZ GALVÃO GESTÃO DE NEGÓCIOS

Responsável por gerir um diversificado portfólio
de negócios, a Queiroz Galvão Gestão de
Negócios apresentou significativos avanços em
2015 e 2016.
A QG Energia já tem parques eólicos funcionando com alta
produtividade no Ceará e no Rio Grande no Norte. No Piauí, a
conclusão de um novo complexo eólico está próxima.

Energia

Os complexos eólicos da Queiroz
Galvão Energia estão entre os de
maior produtividade no país

A QG Energia é a plataforma
de investimento em energia do
Grupo Queiroz Galvão que atua
nos segmentos de geração e
comercialização.
Com um portfólio de geração
superior a 1 GW entre ativos em
operação e em implantação, a QG
Energia possui geração hidrelétrica
– 3 hidrelétricas e 1 PCH,
totalizando 319 MW de capacidade
instalada – e parques eólicos
localizados no Nordeste (Ceará,
Rio Grande do Norte e Piauí). Os
parques eólicos localizados no
Ceará estão em operação desde
2014, totalizando quase 200 MW
de capacidade instalada
(86 aerogeradores). Já os parques
localizados no Rio Grande do Norte
entraram em operação no início de
2015, totalizando quase 150 MW
de capacidade instalada, contando
com 54 aerogeradores.
Os parques eólicos já em operação
da QG Energia têm tido excelente
desempenho operacional. De
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acordo com o Boletim de Produção
Eólica do ONS, em 2015, a QG
Energia possuía 5 parques dentre
os 10 mais produtivos do país,
com fatores de capacidade líquido
superando 50%.
Além disso, a QG Energia está em
fase final de implantação de um
grande complexo eólico no Piauí
(Caldeirão Grande), com quase
400 MW de capacidade instalada
e que terá 136 aerogeradores, os
quais deverão gradualmente entrar
em operação até dezembro/2016.
Vale destacar que a conexão
desse complexo ao sistema
elétrico brasileiro se dá através
de uma subestação seccionadora
em 500 kV e de uma subestação
transformadora 230kV / 500 kV,
que constituem a maior conexão
de geração eólica do País.
Mobilidade
Na área de infraestrutura urbana
e rodoviária, a QG Infra – braço
de investimentos da Queiroz
Galvão – administra dois dos
mais importantes projetos de

mobilidade do país – ambos no
Estado de São Paulo.
A Concessionária Rodovia dos
Tamoios assumiu, em 18 de abril
de 2015, a operação e manutenção
da rodovia dos Tamoios, estrada
que interliga São José dos Campos
a Caraguatatuba. Uma série de
medidas no sentido de modernizar
esse importante corredor para
o litoral norte de São Paulo já
foram implementadas. São ações
coordenadas para garantir ao
usuário um atendimento eficiente
e cortês, além da valorização de
políticas social e ambientalmente
responsáveis.
Segurança é a palavra-chave desse
processo. São permanentes as
operações de conservação da
sinalização e do pavimento da via.
Já estão implantadas e em pleno
funcionamento várias unidades
do Serviço de Atendimento ao
Usuário – SAU. Elas oferecem
informações sobre as condições
da estrada, toaletes, trocador
para bebês, bebedouros e outros
serviços.
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1

2

1 e 2. Com a marca OQ,
a QG Alimentos entrou
definitivamente no varejo de
sucos.

Uma frota de veículos
completamente equipados e
conduzidos por profissionais
especializados também está
disponível. São ambulâncias de
resgate, caminhões reboque,
veículos de resgate de animais,
veículos de inspeção e suporte –
tudo com monitoramento remoto
por câmeras e sistema de rádio.

uva integral com a marca OQ,
atingindo os principais mercados
de varejo do país.
Cimento
Com um ano de operação
de sua primeira unidade em São
Luís do Maranhão, a CIMAR através da marca Cimento Bravo
- solidificou sua presença no
Maranhão, atuando também nos
mercados do Pará e do Piauí.
Além da geração de centenas
de empregos diretos e indiretos,
a operação do Cimento Bravo
trouxe uma série de benefícios
socioambientais para a região
que abriga a fábrica. Houve o
desenvolvimento da cadeia de
fornecedores locais de produtos
e serviços e o investimento na
capacitação de mão de obra junto
à população do entorno.

3. QG Siderurgia: pelo sétimo
ano consecutivo, obtém Prêmio
Bônus de Sustentabilidade
3

Duas novas praças de pedágio
entraram em operação em julho de
2016.

4. A marca Cimento Bravo segue
ampliando sua participação de mercado

4

A Linha 6 do Metrô de São
Paulo é uma obra de mobilidade
urbana essencial para a cidade
de São Paulo. Contando com
15 estações e uma extensão de
15,3 km, a linha ligará os bairros
de Brasilândia a São Joaquim.
Mais de 633 mil usuários serão
transportados por dia.

A implantação de um sistema
de aproveitamento de resíduos
industriais – especialmente a
escória derivada da atividade
siderúrgica – tem contribuído
para a melhoria das questões
ambientais.

O processo de desapropriações
está perto do seu final e, em 2015,
as obras tiveram início simultâneo
em várias frentes.
Alimentos
Nos últimos semestres, a QG
Alimentos consolidou sua posição
como forte produtora de bebidas
naturais e concentrados de frutas.
A empresa alcançou a marca
de 120 toneladas de frutas
processadas por dia, com
destaque para o suco de uvas
e a água de coco. 60% da
produção total da QG Alimentos
foi destinada ao mercado nacional.
Vale destacar ainda o início da
comercialização de suco de
22
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5

5 e 6. Concessionária Tamoios: a
duplicação do trecho de serra encurtará o
tempo de viagem e dará mais segurança
aos usuários

6

Siderurgia
Com os contínuos investimentos
em otimização da produção de
ferro-gusa, com foco no aumento
da produtividade, a mitigação dos
impactos ambientais, a
QG Siderurgia conquistou, pelo
sétimo ano consecutivo, o Bônus
de Sustentabilidade, tradicional
prêmio concedido pela Vale em
reconhecimento pela qualidade do
processo de produção: sustentável
e integrado aos esforços de
preservação do bioma amazônico.
23

1

AMBIENTAL

VITAL
A Vital iniciou um novo e importante ciclo de sua história
ao concluir, de forma exitosa, o processo de sucessão do
CEO da companhia, iniciado em 2013.

3

2

1. A Vital é responsável pela limpeza
urbana da maior capital do país
2 e 3. A Eco Vital trata resíduos
perigosos com segurança
4. O Centro de reciclagem, em São
Paulo, usa tecnologia de ponta

4

A Vital iniciou um novo e
importante ciclo de sua história
ao concluir, de forma exitosa, o
processo de sucessão do CEO da
companhia, iniciado em 2013.

O biênio 2015/2016 também
é marcado por uma série de
conquistas que se juntam ao já
substancial portfólio de clientes da
Vital Engenharia Ambiental.

Esse processo sucessório
foi acompanhado também da
reestruturação da Diretoria
Corporativa e da consolidação de
um novo modelo de governança.

São novos contratos de limpeza
pública e conservação urbana nas
cidades de Recife-PE, Vitória-ES e
Natal-RN.

Nesse contexto, merece especial
destaque a organização da área
de compliance, a qual atua
estimulando e acompanhando um
vigoroso conjunto de melhores
práticas administrativas que
impulsionam os negócios e dentro
de princípios éticos fundamentais.
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A Ecovital – planta industrial de
alta tecnologia voltada para o
tratamento de resíduos perigosos
– também passa por um momento
de expansão de atividade e
consolidação do posicionamento
de mercado sofisticado, no qual
segurança e eficácia total são
palavras de ordem.

O Centro de Tratamento de
Resíduos de Titara, no Estado do
Maranhão, também apresentou
avanços e torna-se, a cada dia,
uma referência na região, por
utilizar de técnicas de manejo
internacionalmente reconhecidas.
Os excelentes resultados globais
da Vital têm como base o trabalho
de qualidade realizado por um time
de colaboradores e especialistas
em todas as áreas e campos de
atuação. A dedicação e o empenho
de cada um fazem a diferença
na integração de processos
produtivos e na performance
sempre acima das metas
propostas.

25

DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Uma das empresas mais premiadas de seu setor de
atuação pela excelência de suas realizações
A Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário – QGDI – entregou,
entre 2015 e 2016, 14 empreendimentos e mais de 4 mil unidades. São
imóveis residenciais, comerciais e também voltados para o lazer.

Centro Empresarial Queiroz Galvão:
Torre Carlos Pena Filho

No Rio, a QGDI entregou o Barra
Village Houses e o Absoluto
Business Tower. Já no Estado de
São Paulo, estão prontos o Morada
do Japi Fun Living e o Solar do
Japi Natural Living – ambos em
Jundiaí; o Essence Residencial, em
Campinas; e, na Capital, o Viaza
400 Campo Belo, além da primeira
e da segunda fases do Villa Matão
Residencial Sumaré.

O novo Centro Empresarial
abriga a sede da QGDI, além
de várias outras empresas

Mas foi em Pernambuco que a
empresa fez a maior parte de suas
entregas: o Malawí Muro Alto
Beach Houses, os residenciais
Maria Rita & Maria Anita e
Maria Isadora & Maria Isabela, a
Torre Carlos Pena Filho – parte
do Centro Empresarial Queiroz
Galvão, o One Way Núcleo
Empresarial, além do Edifício
Empresarial Porto de Suape
Governador Eduardo Campos.
26
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2
1

São todas unidades com
acabamento no reconhecido
padrão “Queiroz Galvão” – um
diferencial de mercado e uma
garantia de satisfação para os
compradores. Em 2015, toda essa
qualidade foi novamente premiada
pela Associação de Dirigentes do
Mercado Imobiliário – ADEMI-PE.
Foram cinco troféus – Master
no Reconhecimento Imobiliário,
Master na Qualidade e Master no
compromisso com o cliente.

1 e 2. Absoluto, no Recreio
do Bandeirantes, no Rio de Janeiro:
excelente localização é diferencial das
unidades empresariais

3. Villa Matão atende a
uma demanda por imóveis
compactos e de excelente
custo x benefício

O ano de 2015 também ficou
marcado para a Queiroz Galvão
Desenvolvimento Imobiliário
pelo término do processo de
implantação do Programa de
Integridade e suas respectivas
políticas, destacando-se o novo
Código de Ética. Esse conjunto
de medidas é mais um sinal
evidente do compromisso e do
respeito pelo consumidor e,
também, por todos os elos da
cadeia produtiva, passando pela
equipe de colaboradores, pelo
time de corretores, fornecedores,
instituições financeiras e parceiros
comerciais.

4 e 5. Viazza 40, em Campo Belo, São Paulo, tem
uma arquitetura imponente

3
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NAVAL &
OFFSHORE

QUEIROZ GALVÃO NAVAL
O braço da Queiroz Galvão voltado para a indústria
de construção naval e offshore tem suas operações
ancoradas, basicamente, em dois estaleiros de grande
porte: o Honório Bicalho – em Rio Grande – RS e o
Atlântico Sul – em Suape – PE, sendo essa unidade a
maior do hemisfério Sul.

1

2

1. FPSO, P-63

3

2. Plataforma P-77
3. Petroleiro André Rebouças
4. P-55, P-58 e P-63

4

Os dois estaleiros possuem
localização geográfica estratégica,
características técnicas,
instalações e equipamentos
equivalentes às melhores unidades
industriais do mundo.

Já o Estaleiro Honório Bicalho,
trabalha atualmente nos módulos
que equiparão as plataformas P75
e P77, em construção pela QG
Naval e com previsão de entrega
em 2018.

Em 2015, o Estaleiro Atlântico Sul
– EAS – realizou a entrega de três
petroleiros da classe Suezmax. Os
navios entregues foram o André
Rebouças, o Marcílio Dias e o José
do Patrocínio. Cada um deles tem
capacidade para transportar até
157,7 mil toneladas.

Essas plataformas terão
capacidade para, juntas, extrair
e beneficiar 300 mil barris de
óleo bruto por dia. Ambas são do
tipo Floating Production, Storage
and Offloading – FPSO – ou
Unidades Flutuantes de Produção,
Armazenamento e Transferência, e
serão fundamentais para confirmar
as metas de produção de petróleo
planejadas para o Brasil em médio
prazo.

Para 2016 estão previstas as
entregas de mais dois navios,
ambos ainda não batizados pelo
cliente. No total, o EAS tem
uma carteira de 15 petroleiros
encomendados.
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para a exploração (produção),
armazenamento de petróleo e/
ou gás natural e escoamento da
produção por navios (petroleiros).
São utilizados em locais de
produção distantes da costa,
com inviabilidade de ligação por
oleodutos ou gasodutos.
A Queiroz Galvão Naval presta
serviços de excelência em função
da capacitação técnica de seu
pessoal especializado e também
pela aliança com parceiros
de porte mundial. Essa união
de competências tem gerado
resultados sólidos, além de
produtos e serviços de altíssima
qualidade.

Os FPSOs são um tipo de navio
utilizado pela indústria petrolífera

31

ÓLEO & GÁS

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
A Queiroz Galvão Exploração e Produção segue seus
investimentos em tecnologia e equipamentos para o
Sistema Antecipado de Produção – SPA – do Campo de
Atlanta.

O ano de 2015, apesar da
conjuntura nacional e internacional,
foi de importantes investimentos e
realizações:
QGEP: investimentos e
resultados positivos, apesar da
conjuntura nacional

Ao completar o seu quinto ano
de fundação, a QGEP conquistou
o 1º lugar do setor de óleo e gás
no Brasil, de acordo com o ranking
Valor 1000, promovido pelo jornal
Valor Econômico.
Aquisição de dois blocos na
Bacia Sergipe-Alagoas (SEAL
– M-351 e SEAL – M-428), 13ª
rodada da Agência Nacional de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis –
ANP.
Os resultados da perfuração e
testes de dois poços em Carcará
(bloco BM-S-8) evidenciaram
a grande capacidade produtiva
da Região. As vazões iniciais
estimadas por poço indicam, no
mínimo, produção equivalente aos
melhores poços em atividade na
Bacia de Santos.
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Instalação da estação de
compressão de gás em terra no
Campo de Manati. Essa medida
permitirá a retomada do volume de
produção a patamares em torno
dos 6 milhões m3 ao dia durante
os próximos dois anos, pelo
menos.

O contrato de parceria com a
Shell para venda do óleo produzido
nos três anos do SPA do campo
de Atlanta foi assinado, assim
como o aditivo do take or pay com
a Petrobras, para a venda de gás
de Manati, compreendendo toda a
reserva do campo.

Conclusão do investimento
integral para a primeira fase do
Sistema Antecipado de Produção
– SPA do Campo de Atlanta. Essa
etapa inclui a parte documental,
a contratação dos equipamentos
submarinos e do FPSO, o qual
se encontra em fase final de
adequação em Roterdã.

Na área de melhores práticas
administrativas e gestão de riscos,
a QGEP também teve avanços
significativos: lançamento da
área de compliance; criação do
Comitê de Ética, Governança
Corporativa e Sustentabilidade;
aprovação da nova Política de
Dividendos; e ainda a elaboração
do Plano de Gerenciamento de
Crise. O surgimento da área de
Suprimentos para centralizar todo
o processo de compras de bens
e serviços também foi um marco
relevante.

Dentro de uma estratégia
de otimização de portfólio e
resultados, a QGEP também
decidiu devolver os blocos
BM-J-2 e Cal-M-312. Resolveu
também não renovar o farm in
BM-C-27.
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Queiroz Galvão S.A.
Rio de Janeiro
Rua Santa Luzia, 651 - 7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Brasil - 20030 041
Tel./ Fax + 55 (21) 2131 7100
São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
360 - 17º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
Brasil - 04543 000
Tel./ Fax + 55 (11) 3131 1100
Os demais endereços dos
escritórios da Queiroz Galvão no
Brasil e no exterior estão disponíveis
para consulta no site
www.queirozgalvao.com
As demonstrações financeiras das
áreas de atuação estão disponíveis
para consulta no site
www.queirozgalvao.com
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