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O SETOR  

O setor de Óleo e Gás tem como 

característica uma demanda crescente, 

principalmente por países emergentes, e 

a expectativa é que os combustíveis 

fósseis permaneçam sendo os principais 

produtos deste setor nos próximos anos. 

O mercado do óleo está se recuperando 

da redução brusca de preços sofrida 

durante o ano de 2014, o que vem 

tornando mais lucrativa a exploração 

deste produto e viabilizando projetos de 

extração. Além do mercado do óleo, 

para o gás o cenário também se mostra 

favorável. Por ser um produto que 

provoca menos danos ao meio 

ambiente, seu consumo vem sofrendo 

fortes estímulos, sendo também um 

produto de grande demanda, com preço 

em ascensão.  

Outra particularidade do setor é 

a forte influência do mercado externo, 

podendo sofrer manipulação dos 

grandes produtores, como EUA e a 

OPEP. É considerado um setor de 

grande importância estratégica, dada a 

utilidade no cotidiano da população. 

 

 

A EMPRESA 

O grupo Queiroz Galvão deu início às 

suas atividades em 1980, atuando na 

prestação de serviços para a perfuração 

de poços. A partir do ano de 1997, 

iniciou seus trabalhos de exploração e 

produção, levando o grupo a separar as 

atividades da então Queiroz Galvão 

Óleo e Gás S.A. (QGOG) em 2010 e 

concentrar as atividades de exploração e 

produção na recém-fundada QGEP. Já 

no ano de 2011, realizou a sua oferta 

pública inicial e se tornou a primeira e, 

até o momento, única empresa do grupo 

a ter seu capital aberto.   

A empresa está autorizada pela 

ANP a operar em águas profundas e 

ultra profundas, o que permite a ela ter 

um amplo portfólio de operações, 

possuindo ativos em 8 das principais 

bacias sedimentares brasileiras, entre 

elas a da Foz do Amazonas, Pará-

Maranhão, Ceará, Pernambuco-Paraíba, 

Camamu-Almada, Espírito Santo, 

Santos e Sergipe-Alagoas. Destes, estão 

em desenvolvimento os Campos de 

Atlanta e Oliva e Camarão Norte.  
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Atualmente, o Campo de Manati 

é a principal fonte de receita da 

empresa, localizado na bacia de 

Camamu, sendo um dos maiores 

campos de gás não associado (apenas 

gás, sem óleo misturado) em produção 

no Brasil. 

 A composição acionária da 

empresa se dá por 27,3% das ações em 

circulação, 63% detidas pelo grupo 

Queiroz Galvão e 7% pelo fundo de 

investimentos FIP Quantum, além de 

2,6% em tesouraria e 0,1% em mãos 

dos administradores, totalizando 

265.806.905 ações. 

 

Indicadores de mercado e financeiros 

A QGEP é uma empresa com 

bons fundamentos dentro do setor, 

apresentando indicadores positivos 

quando comparada com outros players. 

Possui um valor de mercado das ações 

de R$ 2,7 bilhões e um valor de firma 

(ações + dívida líquida) de R$ 1,7 

bilhão (indicando que sua dívida bruta 

menos o caixa é negativa).  

 

 

Sua relação preço/valor 

patrimonial (P/VP) é de 0,92, o que 

significa que o mercado está pagando 

um valor um pouco abaixo do valor do 

patrimônio líquido da empresa. O 

indicador preço/lucro (P/L) é de 12,33, 

indicando que o lucro está deprimido. 

Entretanto, outros indicadores 

mostram as boas perspectivas da 

empresa, com destaque para o preço 

sobre vendas (PSR) de 5,77 e o valor da 

empresa (incluindo sua dívida líquida) 

sobre o lucro antes de juros e impostos 

(EV/EBIT) de 9,46, um dos mais altos 

do setor.  

A empresa apresenta também 

bons indicadores financeiros, tendo um 

retorno sobre o capital investido (ROIC) 

de 7,8%, retorno sobre patrimônio 

(ROE) de 7,42% e uma margem líquida 

de 46,80%. Esses indicadores, apesar de 

não serem os melhores do setor (perdem 

atualmente para a Petro Rio), são 

superiores aos da Petrobras, o que 

demonstra se tratar de uma empresa 

sólida e com capacidade de obtenção de 

retorno tanto com seu capital quanto 

com o de terceiros. 
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Análise SWOT 

Pontos positivos: 

• Portfólio diversificado; uso de 

meios sustentáveis na 

exploração de óleo e gás; nível 2 

de governança corporativa; 

operadora independente em 

águas profundas na costa 

brasileira. 

Pontos negativos: 

• Custo ambiental da exploração; 

barril de petróleo sujeito a 

oscilações de preço de mercado. 

Oportunidades: 

• Expansão a partir de novos 

leilões e poços de exploração; 

novas parcerias com empresas 

internacionais e nacionais. 

Ameaças: 

• Problemas geológicos; processos 

de licenciamento ambiental que 

aparecer como ameaça à 

biodiversidade local; questões 

hídricas; acidentes geológicos. 

 

 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

A QGEP atualmente possui um 

dos maiores campos de exploração de 

gás natural do país, que é o Campo de 

Manati, também responsável por grande 

parte de sua receita. Além disso, o 

Campo de Atlanta tem seu primeiro 

óleo previsto para o 1T18, o que irá 

reforçar os resultados da empresa para 

este ano. 

Atualmente, a empresa possui 13 

campos em exploração, 3 em 

desenvolvimento, sendo um deles o 

Campo de Atlanta, e 1 em produção, o 

de Manati. Mesmo com apenas um 

campo em produção e muitos em 

processo de investimento, o robusto 

Caixa da empresa, que, excluídas 

dívidas, representa atualmente R$ 971 

milhões em seu ativo, além de US$ 

189,5 milhões que foram recebidos em 

2017 pela venda da sua participação de 

10% no bloco BM-S-8 e mais US$ 

189,5 milhões que devem ser recebidos 

em 2018, permite que a empresa 

permaneça investindo por muitos anos, 

sem que isso represente risco ao seu 

equilíbrio financeiro.  
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O investimento previsto para 

2018 é de US$ 57 milhões, volume que 

a empresa consegue manter com folga. 

 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

Resultados e Geração de Caixa  

Nos últimos anos, a empresa não 

conseguiu gerar crescimento contínuo 

no Caixa Operacional. Seu EBTIDA, no 

período entre o 3T13 e o 3T17, teve 

redução de 11,58%, assim como sua 

Margem EBTIDA, que apresentou 

redução de 16,37%, saindo de 66,9% 

para 55,9% no período. Outro destaque 

negativo fica por conta do aumento do 

Custo do Serviço Prestado, que cresceu 

25,3% também no período entre o 3T13  

 

 

e o 3T17, não sendo acompanhado pelo 

modesto crescimento da receita líquida: 

5,73%. Por isso, o Lucro Líquido 

também apresentou redução de 19,5% 

no período. 
 

Estrutura da Dívida 

A Dívida Líquida da companhia 

é negativa em R$ 1,13 bilhão de reais, 

pois a empresa vem mantendo um 

elevado Caixa nos últimos anos, 

deixando-a em uma posição de liquidez 

bastante confortável. Tal dívida é 

composta por financiamentos obtidos 

junto à FINEP e linhas de crédito do 

Banco do Nordeste do Brasil. O 

endividamento total em 30 de setembro 

de 2017 é de R$ 335,5 milhões. 
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Investimentos 

O CAPEX da companhia diminuiu ao 

longo dos últimos anos até se estabilizar 

no nível dos US$ 50 milhões, com uma 

redução de 71,5% entre 2013 e 2017. 

Para 2018, conforme antecipado, estão 

estimados US$ 57 milhões em 

investimentos. A Queiroz Galvão 

exerce forte disciplina no controle de 

custos e investimentos, de forma que 

tais gastos sejam realizados com 

recursos próprios, mantendo um baixo 

nível de endividamento.  

Gráfico 2 – Capex Queiroz Galvão 

2013 a 2018 (milhares) 

Fonte: Resultados divulgados pela própria empresa – 

Elaboração própria. 

 

Perspectivas 

Apesar da instabilidade dos 

resultados demonstrados nos últimos 

anos, muito em parte devido a um  

 

cenário econômico fragilizado e 

complexas regulações brasileiras, a 

Queiroz Galvão soube se adaptar, 

controlando custos e despesas e 

diminuindo o nível de investimentos a 

fim de não expor tanto seus recursos em 

um ambiente de risco mais elevado. 

Os resultados da empresa até o 

3T17 apontam para um crescimento no 

ano em relação a 2016 e a melhora no 

cenário econômico e no setor devem 

impulsionar seus resultados de longo 

prazo. A projeção de CAPEX para 2018 

é a maior desde 2016, o que indica uma 

maior exposição da empresa a 

investimentos, que são tão necessários 

ao seu setor de atuação.  

A empresa vem cada vez mais se 

consolidando no setor e recentemente 

tornou-se parceira de duas das maiores 

petroleiras do mundo: ExxonMobil e a 

Murphy Oil, adquirindo conjuntamente 

blocos ofertados na 13ª e 14ª Rodada de 

Licitações da ANP. Como fruto do 

controle de custos e despesas, expansão 

de suas participações na extração de 

petróleo e melhoras no ambiente 

econômico e regulatório, a Queiroz 

Galvão apresenta grande potencial de  
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crescimento e melhora nos resultados 

financeiros futuros. 

Para 2018, está previsto o 

primeiro óleo do Campo de Atlanta, 

localizado no Bloco BS-4, que tem 

como produção meta de 20 mil barris de 

óleo por dia, já sinalizado pela empresa 

que esta produção pode passar para 30 

mil barris de óleo por dia, o que vai 

depender de como o mercado estará até 

o final do ano (o estoque do campo de 

Atlanta é de 607 milhões de barris de 

óleo). 

Além disso, também está 

previsto o primeiro óleo do Campo de 

Oliva para 2021, também localizado no 

bloco BS-4, que ainda não possui 

projeções de produção média diária, 

mas possui estoque de óleo de cerca de 

1,43 bilhão de barris de óleo. 

Os dois campos do BS-4 

totalizam um estoque de 2,1 bilhões de 

barris, o que, dado a participação da 

QGEP, que é de 30%, representa 

atualmente cerca de US$ 44,1 bilhões 

em estoque de petróleo, considerando o 

preço atual do barril. 

 

 

A partir dessas informações, 

chegamos a um preço alvo de R$ 23,33, 

representando um upside de 133,3%, 

dado o atual preço da QGEP de R$ 

10,00.  

 

COMPARAÇÃO COM DEMAIS 

PLAYERS DO SETOR 

 

Os concorrentes brasileiros 

relevantes que a QGEP possui são a 

Petrobras e a Petro Rio. 

 Atualmente, a Petrobras está 

com um plano de desinvestimento e 

redução de sua dívida. 

A Petro Rio possui apenas o 

Campo de Polvo, com produção média 

diária de 8 mil barris de óleo por dia. 

Já a QGEP possui o Campo de 

Manati em produção e os Campos de 

Atlanta e Oliva, que têm seu primeiro 

óleo previsto para 2018 e 2021 

respectivamente, além de mais 14 ativos 

em desenvolvimento e exploração, com 

um Caixa atual de R$ 1,3 bilhão, 

suficiente para manter seu investimento 

para os próximos anos sem colocar a 

situação financeira da empresa em risco. 
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Com isso, acreditamos que a 

QGEP seja a melhor opção de 

investimento em bolsa do setor de Óleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e Gás no Brasil, tendo ativos e caixa o 

suficientes para já gerar lucro a seus 

acionistas, além de um grande 

crescimento para os próximos anos. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Determinação do Preço Alvo	


