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Resposta ao Ofício SAE 2.703-15, de 25 de agosto de 2015

Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 2015 – A QGEP Participações S.A. (“Companhia”), vem,

respeitosamente, apresentar a BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) e a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) as informações necessárias em
atendimento à solicitação de esclarecimentos formulada por meio do OFÍCIO SAE 2.703-15, de
25 de agosto de 2015 (“Ofício”), conforme consulta abaixo transcrita:
“Em notícia veiculada pelo Jornal Valor Econômico, edição de 25/08/2015, consta, entre outras
informações que essa empresa prevê manter em 2016 o faturamento deste ano. Solicitamos,
até 26/08/2015, esclarecimentos sobre o teor da referida notícia, bem como outras informações
consideradas importantes.”
A Companhia esclarece que a expectativa de faturamento declarada está contextualizada na
análise feita durante entrevista ao veículo de comunicação sobre potenciais impactos no setor
de óleo e gás. Neste sentido, o contexto macroeconômico atual infere alta volatilidade a fatores
que impactam diretamente a Companhia (fatores externos, tais como o preço do barril de
petróleo, e fatores internos através de baixo crescimento ou retração econômica e consequente
demanda de gás). Neste ambiente, ainda incerto e não controlado pela Companhia, espera-se
manter, pelo menos, o mesmo faturamento de 2015 para o ano de 2016 com base na
capacidade de produção de 6,0 MM de m³/dia projetada para o Campo de Manati em ambos os
anos.
O item 11 do Formulário de Referência da QGEP traz maiores informações sobre as projeções da
Companhia, as quais permanecem inalteradas, bem como os impactos às quais referidas
projeções estão sujeitas.
Esperamos que com as informações acima prestadas, a Companhia tenha atendido ao pedido de
esclarecimentos à ela encaminhada, colocando-se à disposição da BM&FBOVESPA ou da CVM
para quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam necessários.
Para mais informações, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da QGEP:
Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. é a maior empresa produtora de controle privado no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) do Brasil, e a única empresa privada brasileira a operar na área premium do pré-sal no
País. A QGEP foi qualificada pela ANP para atuar como Operador A em Águas Profundas e Ultraprofundas.
A Companhia possui um diversificado portfólio de ativos de alta qualidade e potencial de exploração e
produção. Adicionalmente, possui 45% de participação na concessão do Campo de Manati, localizado na
Bacia de Camamu, que é um dos maiores campos de gás natural não associado em produção no Brasil. O
Campo de Manati está em operação desde 2007 e possui capacidade média de produção de cerca de 6
milhões de m3 por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri

