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DESEMPENHO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 2016 R$ 10.005
(milhões)

FATURAMENTO

R$ 1.392
(milhões)
EBTIDA

R$ 15.464
(milhões)

TOTAL DE ATIVOS

R$ 2.530
(milhões)
CAPITAL 

CIRCULANTE 
LÍQUIDO

26.343
TOTAL DE 

FUNCIONÁRIOS

Painel Corporativo 2016 / 2017

Este painel corporativo reúne os principais 

indicadores sobre o desempenho econômico do 

Grupo Queiroz Galvão e suas diferentes áreas de 

negócios em 2016 e 2017.

De forma objetiva, os números e fatos relevantes 

do período são apresentados. Algumas das 

realizações das empresas ligadas ao Grupo 

também são relacionadas, considerando o cenário 

dos negócios no Brasil e no exterior.

A íntegra das demonstrações financeiras poderá 

ser encontrada em www.queirozgalvao.com.br.
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Painel Corporativo 2016 / 2017

A exemplo dos dois últimos anos, a conjuntura de 
2016 no Brasil – assim como do primeiro semestre 
de 2017 – foi cercada de incertezas no campo 
político, com impactos diretos sobre a economia e, 
obviamente, no ambiente dos diferentes mercados 
nos quais o Grupo Queiroz Galvão atua.

Importante notar, contudo, que a adoção de uma 
série de medidas relativas ao saneamento e ao 
controle das contas públicas, além daquelas que 
apontam para uma mudança de rumo na condução 
da política econômica do pais, interromperam uma 
tendência negativa de indicadores importantes. Isso 
por si só, deu aos mercados – tanto o doméstico 
quanto os internacionais – um recado favorável sobre 
o futuro dos negócios no país.

Esse equilíbrio, entretanto, mostra-se ainda frágil e 
muito suscetível a intercorrências de várias 
naturezas, principalmente relativas a ordem política e 
institucional.

Nesse cenário adverso – que em alguns casos 
resultou na paralização quase total de alguns 
importantes setores indutores do desenvolvimento, 
o Grupo Queiroz Galvão realizou fortes ajustes 
estruturais visando adequar-se ao momento, sem, 
contudo, deixar de estar preparado para tempos de 
retomada.

Na área de infraestrutura – para citar apenas alguns 
exemplos, o Grupo continuou tocando projetos 
importantes como a duplicação da rodovia dos 
Tamoios, no Estado de São Paulo e as linhas 5 e 15 
do metrô da capital paulista; concluiu a linha 4 do 
metrô do Rio de Janeiro e as obras do parque 
olímpico de Deodoro. Ainda no Rio, realiza as obras 
do BRT Transbrasil. Finalizou o trecho sob sua 
responsabilidade da transposição do rio São 
Francisco e prossegue, no Rio Grande do Sul, a 
construção da nova ponte sobre o Guaíba.

O Grupo leva a frente ainda projetos de concessões 
de rodovias e de saneamento em diversas regiões 
do país. Participa da indústria de cimento, com a 
marca “Bravo” e mantém sua atuação no setor de 
alimentos com a produção de frutas in natura para 
exportação e, também, com ampliação da linha de 
bebidas saudáveis da marca OQ – já com 
significativa presença no varejo brasileiro.



8 Concessionária Rodovia dos Tamoios

9 Plataforma Brava Star

12 Edifício Maria Isadora e Isabela em Recife

13 A Eco Vital trata resíduos perigosos com segurança

10
A marca Cimento Bravo segue ampliando sua 
participação de mercado

11
Estaleiro Honório Bicalho, trabalha atualmente nos 
módulos que equiparão as plataformas P75 e P77

14 Complexo Empresarial Carlos Pena em Recife

4

5

6

7

8

3 Águas de Jahu: atuação na área de saneamento

4 Parques eólicos Queiroz Galvão Energia

1
A linha 6 do Metrô de São Paulo ligará Brasilândia 
a São Joaquim

2
Complexo Esportivo de Deodoro: desafio vencido 
em prazo recorde

5
Monotrilho em São Paulo: capacidade de 
transportar 50 mil passageiros hora / sentido

6 Projeto Ázua na República Dominicana: com 
extensão de 18,5 km de tubulações

7 Com a marca OQ, a QG Alimentos entrou 
definitivamente no varejo de sucos
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Os complexos eólicos da QG Energia permanecem 
entre os mais eficientes, segundo o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, com parques em 
funcionamento no Ceará, no Rio Grande do Norte e 
no Piauí.

A Vital Engenharia Ambiental é uma das líderes do 
setor de tratamento de resíduos e limpeza urbana, 
tendo seu desempenho seguidamente reconhecido 
por publicações especializadas. 

Na indústria de óleo e gás, a Queiroz Galvão também 
aparece em posição de destaque especialmente na 
área de exploração e produção. A QGEP – empresa 
de capital aberto – é uma das maiores produtoras de 
gás do país e desenvolve projetos em campos 
promissores, inclusive na área do pré-sal.

Também voltada para o mercado de óleo de gás, a 
QG Naval entregou, através do estaleiro Atlântico 
Sul, dois novos petroleiros de grande porte do tipo 
Suezmax. Trabalha ainda na construção de duas 
unidades FPSO que tem previsão de entrega para 
2018.

No mercado imobiliário, os empreendimentos da 
Queiroz Galvão continuam sendo referência e 
recebendo vários prêmios de qualidade. Centenas de 
unidades residenciais e comerciais foram entregues 
ao longo de 2016 e 2017.

No exterior, a Queiroz Galvão Mercado Internacional 
de Construção prossegue com suas atividades em 
países do continente africano, além de em nações 
das Américas do Sul e Central. São rodovias, 
aeroportos, projetos de mobilidade urbana, 
saneamento e energia. Trata-se da exportação de 
serviços, os quais diferenciam engenharia nacional 
em dezenas de países, contribuindo para o 
desenvolvimento dos mesmos.

Em termos de Governança, o Grupo Queiroz Galvão, 
suas áreas de negócios e empresas, obedecem a 
rigorosos sistemas de compliance. Diversas 
certificações nas áreas de conformidade foram 
obtidas e o treinamento de colaboradores - 
especificamente nesse quesito - é realizado de modo 
contínuo.

A Queiroz Galvão implementou diversas medidas 
administrativas e comerciais que a colocam em 
condições de voltar a crescer e fazer parte dos 
esforços do país para superar os anos de 
dificuldades e viver uma nova fase de consistente 
desenvolvimento econômico e social.



www.queirozgalvao.com.br


