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Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da 
QGEP Participações S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da QGEP Participações S.A. (“Companhia”), identificadas 
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada 
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da QGEP 
Participações S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada 
da QGEP Participações S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de 
caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfases
Conforme descrito na Nota explicativa 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. No caso da QGEP Participações S.A. essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações 
financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em 
conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não 
está ressalvada em função desse assunto.
Conforme mencionado na Nota explicativa 29, em 08 de fevereiro de 2012 a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (“ANP”) aprovou a transferência dos direitos de concessão do Campo de Coral da Companhia BS-3 S.A. para 
Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (“QGEP”) e em 16 de fevereiro de 2012 a ANP aprovou a transferência do contrato 
de concessão de exploração da Companhia Shell Brasil Petróleo Ltda. referente ao bloco BS-4, para a QGEP. 
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é 
requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não 
requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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O
Ministério da Edu-
cação (MEC) assi-
nou portaria nor-
mativa que altera
as regras de aplica-

ção do Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes
(Enade). A partir deste ano, a
avaliação será obrigatória para
alunos cursando o penúltimo
semestre da graduação, além
dos que estiverem concluindo
as respectivas faculdades, já
contemplados anteriormente
pela lei, e os calouros. Com isso,
na edição de 2012, alunos que
tenham expectativa de conclu-
são do curso até agosto de 2013,
assim como aqueles que tive-
rem concluído, até o término
das inscrições da prova, mais de
80% da carga horária mínima
do currículo, terão que prestar o
Enade. Segundo o ministro
Aloizio Mercadante, a medida,
publicada no Diário Oficial da
União de hoje, pretende inibir a
prática de manipulação de alu-
nos com melhor desempenho
para garantir uma boa média às
universidades. 

A decisão da pasta foi tomada
após a divulgação de denúncias
encaminhadas ao MEC sobre
uma possível manipulação na
seleção de alunos por parte da
Universidade Paulista (Unip).
Considerado um dos maiores
grupos educacionais do País,
com mais de 36 unidades espa-
lhadas pelo Brasil, a faculdade
foi acusada de supostamente re-
ter os alunos com menores no-
tas no penúltimo semestre para
que eles não fossem inscritos no
Enade. Um dos métodos usados
pela Unip para burlar o sistema
era não preencher adequada-
mente o cadastro desses alunos,
para que eles ficassem inaptos
no MEC e não pudessem prestar
o Enade. Só após a prova, a si-
tuação era regularizada. Assim,
a instituição particular garantia
a elevação nas notas dos cursos
e, com isso, escapava das fiscali-
zações do ministério, que não
realiza visita in loco nas univer-
sidades que obtêm média 4 ou 5
na avaliação. 

"Isso resolve o problema que
nós identificamos de postergar
a formatura do aluno por um
semestre, intencionalmente ou
não, para poder eventualmente
melhorar o desempenho no
Enade. Nós queremos que to-
dos façam a prova para que a
gente tenha a verdadeira avalia-
ção da instituição", disse Mer-
cadante ontem, após audiência
pública na Comissão de Educa-
ção da Câmara dos Deputados
em que foi debatido o Plano Na-
cional de Educação. 

Em resposta às denúncias, o
ministério enviou ofício à
Unip, no início do mês, co-
brando explicações. A universi-
dade negou qualquer tipo de
manobra para manipular as
inscrições ou irregularidades
no processo. De acordo com a
direção, a melhoria dos resulta-
dos nas últimas edições do
Enade é resultado das inova-
ções adotadas pela instituição
em seus cursos. A Unip entre-
gou ao MEC, na terça-feira, os
dados solicitados. A assessoria
da pasta afirmou que o minis-
tério ainda está avaliando o do-
cumento para, em seguida, to-
mar as medidas necessárias.

Segundo o ministro da Edu-
cação, a nova medida faz parte
de um trabalho realizado por
um comitê de governança do
Enade, criado para debater me-
lhorias nos critérios de avalia-
ção da pasta. Essa é uma das pri-
meiras grandes mudanças
anunciadas pelo ministério des-
de o início da gestão de Merca-
dante à frente do MEC, em 24 de
janeiro. "Precisamos aumentar
a oferta, mas garantindo a quali-
dade", defendeu o ministro.
Atualmente, de acordo com da-
dos do último Censo da Educa-
ção Superior, 70% das matrícu-
las nessas instituições ocorrem
em universidades particulares. 

A portaria normativa do
MEC já valerá para a próxima
edição do Enade. A pasta ainda
não definiu a data de aplicação
do exame, mas a previsão é que
ocorra em novembro. Confor-
me prevê a legislação, a avalia-
ção é feita anualmente em dife-
rentes cursos de graduação. No
ano passado, 304,4 mil alunos
se submeteram ao exame. No
entanto, com a inclusão dos
alunos do penúltimo semestre
de cada faculdade, o MEC não
tem estimativa sobre a quanti-

dade de estudantes que farão as
provas em 2012.

DIPLOMA. Serão avaliados con-
cluintes dos cursos de adminis-
tração, ciências contábeis, ciên-
cias econômicas, comunicação
social, design, direito, psicolo-
gia, relações internacionais, se-
cretariado executivo e turismo.
Além das habilitações em tec-
nologia das áreas de gestão co-
mercial, gestão de recursos hu-
manos, gestão financeira, logís-
tica, marketing e processos ge-
renciais. O Enade começou a
ser aplicado a partir de 2004. A
prova é obrigatória para todos
os alunos calouros e forman-
dos, e regulariza a situação de-
les para receber o diploma. 

O ministro também afirmou
ontem que o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep)
está reformulando alguns pon-
tos no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) para provi-
denciar maior segurança aos
alunos este ano, quando as pro-
vas serão realizadas em novem-
bro. Segundo Mercadante, a au-
tarquia está concluindo estudos
para o aprimoramento do ban-
co de itens para a prova e tam-
bém com a finalidade de desta-
car uma banca examinadora
mais rigorosa para a correção
das redações, com o objetivo de
diminuir a dispersão da notas.

Ao ser questionado pelo de-
putado federal Jean Wyllys
(PSol-RJ) sobre o combate à
homofobia nas escolas, o mi-
nistro Mercadante disse não
acreditar que a distribuição de
kits, como houve no ano pas-
sado, seja a maneira adequada
para enfrentar o problema.
"Precisamos fazer uma pesqui-
sa mais aprofundada e cuida-
dosa sobre como construir um
diálogo que respeite a diversi-
dade. Vamos ter que estudar
mais a fundo como dialogar
(com os setores da sociedade),
porque o enfrentamento dire-
to, acho que não vai ajudar.
Simplesmente lançar um ma-
terial didático, produzir um ví-
deo e lançar na escola, isso não
vai resolver", argumentou.

EDUCAÇÃO  - Exame que avalia calouros e formandos também será aplicado aos
universitários do penúltimo semestre, depois de denúncia sobre seleção de alunos 

DIEGO ABREU E 
EDSON LUIZ

O procurador-geral da Re-
pública, Roberto Gurgel, vai
analisar documentos produ-
zidos pela Polícia Federal du-
rante a Operação Monte Car-
lo, para verificar se há irregu-
laridades envolvendo o sena-
dor Demóstenes Torres
(DEM-GO). Escutas revelam
trocas de telefonemas entre
Demóstenes e outros parla-
mentares com o bicheiro Car-
los Augusto Ramos, o Carli-
nhos Cachoeira. Gurgel disse
ter recebido da Polícia Fede-
ral, na última sexta-feira, uma
grande quantidade de áudios,
que ainda não começaram a
ser analisados. Cachoeira, que
está preso em Mossoró (RN),
mantinha uma série de negó-
cios e planejava agir no exte-
rior no ramo de jogos. 

Ontem, a Polícia Federal in-
diciou 82 pessoas por envolvi-
mento no esquema de jogos
de azar e jogo do bicho des-
vendado pela investigação,
desencadeada há mais de um
ano. "A coisa não diz respeito
apenas ao senador Demóste-
nes. Há outros parlamentares
de Goiás. São pessoas que es-
tão sujeitas à jurisdição da
Procuradoria-Geral da Repú-
blica, mas isso realmente tem
que analisar. Eu não vi nada e
é muita coisa. Vou examinar",
afirmou Gurgel. Entre os par-
lamentares que fizeram liga-
ções e receberam chamadas
telefônicas de Cachoeira, es-
tão o líder do PTB na Câmara,
Jovair Arantes (GO), e o depu-
tado federal Carlos Alberto Le-
réia (PSDB-GO). 

Ambos aparecem nos
grampos autorizados pela
Justiça, assim como Demós-
tenes, que trocou pelo menos
298 ligações com Cachoeira
entre fevereiro e agosto de
2011. Gurgel não informou o
prazo que levará para analisar
os áudios. O material foi rece-
bido na sexta-feira e vai de-
mandar algum tempo para
ser examinado. Demóstenes
não quis comentar as declara-
ções do procurador-geral. Os
dois deputados não retorna-
ram às ligações até o fecha-
mento desta edição. 

Ontem, a Polícia Federal
encerrou sua participação no
caso, indiciando Carlinhos
Cachoeira e outras 81 pessoas

por envolvimento com os jo-
gos de azar. Todos responde-
rão, dependendo da partici-
pação no esquema, por vários
tipos de crime. Na apuração,
os investigadores verificaram
que, além de adquirir terras
no Distrito Federal, Cachoeira
também seria dono de uma
empresa de vigilância, junta-
mente com Cláudio Dias de
Abreu, que é gerente da Delta
Engenharia. Porém, a firma
estava no nome da mulher de
um delegado da Polícia Fede-
ral e de uma outra pessoa. 

AFASTAMENTO. Cachoeira e
Cláudio ficariam por trás "di-
tando as regras", segundo o
relatório da Justiça Federal. O
policial foi afastado tempora-
riamente da corporação de-
pois que a investigação detec-
tou seu envolvimento no es-
quema do empresário de jo-
gos. "Ressalto que não vejo
problemas que a autoridade
policial, ou sua esposa, dete-
nham qualquer empresa. No
entanto, há problema quando
a sociedade é formada por cri-
minosos. Há problemas quan-
do existem sócios ocultos",
observa o relatório da Justiça. 

Além disso, segundo os re-
latórios da PF, Cachoeira, ain-
da pretendia estender seus
negócios para outros países,
usando intermediários. "Co-
mo toda grande empresa que
se preze, a organização cri-
minosa partiu para expandir
seus negócios para fora do
País", afirma um dos relató-
rios da investigação. O docu-
mento revela ainda que o
grupo elaborou um "enge-
nhoso esquema de remessa
ilegal de recursos para o exte-
rior, mediante empresas
offshore", acrescenta. 

Cachoeira mantinha site
de apostas de jogos ilegais em
outros países, que teria sido
adquirido pela organização
em Curaçao, nas Antilhas Ho-
landesas. Conforme a PF, a jo-
gatina ilegal eletrônica tinha o
envolvimento direto de Ca-
choeira e de Lenine Araújo de
Souza, que seria seu contador
e uma terceira pessoa. 

O relatório sobre a investi-
gação em torno de Carlinhos
Cachoeira mostrou que o gru-
po utilizava um sofisticado es-
quema de comunicação para
falarem entre si, com telefones
foram adquiridos nos EUA.

Aloizio Mercadante, ministro da Educação, fala na Câmara
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Enade sofre mudança 
após suspeita de fraude

■ CRACK

DA REDAÇÃO

O ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, e o ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo, as-
sinaram ontem, com o governo
de Pernambuco e o município
do Recife, os primeiros contra-
tos do programa nacional de
combate ao crack. Com o com-
promisso firmado, até 2014 os

municípios pernambucanos
vão receber R$ 85 milhões para
investir em ações de combate à
droga. Desse montante, R$ 74
milhões serão investidos em
Recife, onde há a maior concen-
tração de dependentes. Ao todo,
a iniciativa prevê R$ 4 bilhões
para todo o País.

O programa segue três eixos:
prevenção, cuidado (tratamen-

to) e autoridade (enfrentamen-
to ao tráfico de drogas). Inicial-
mente, o lançamento do pro-
grama Crack, é possível vencer
estava previsto para ocorrer
com a adesão do Rio de Janeiro,
há três meses. Porém, com o de-
sabamento de três prédios no
Centro, em 25 de janeiro, o
evento, inicialmente marcado
para o dia 26, foi suspenso e ain-

da não foi definida nova data.
Segundo a assessoria do Minis-
tério da Saúde, o maior empeci-
lho é conseguir conciliar a
agenda do ministro Cardozo e
do governador do estado, Sérgio
Cabral (PMDB). O mesmo pro-
blema é enfrentado pelo Distri-
to Federal, que está entre as 10
unidades da Federação que
mais vão receber recursos.

Programa começa em Pernambuco

■ JUSTIÇA

Procurador-geral vai 
investigar Demóstenes

Demóstenes Torres será investigado pela Procuradoria-geral
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




