
O ministro Fernando Haddad
acredita que o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem)
foi vazado porque o consórcio
contratado por R$ 116 milhões
não trabalhou direito. Segun-
do ele, o preço pedido pelo Con-
nasel para ganhar o negócio
foi menor que o esperado, de
cerca de R$ 150 milhões. “On-
de você economiza? Em remu-
neração de fiscais, em seguran-
ça, em escolta armada. Tudo is-
so acarreta vulnerabilidade.”
Em entrevista ao Estado,

ele ainda diz achar “estranho”
o fato de os responsáveis pelo
furto da prova terem tentado
vendê-la para jornalistas. Mas
não fala diretamente em moti-
vação política. Também nega
que objetivos da mesma natu-
reza o tenham levado a mudar
o Enem em apenas seis meses.

Osenhortemiaquehouvessevaza-
mento doEnem?
Não, porque as informações
que eu recebia não davam en-
sejo a esse tipo de sentimento.
Soube que o Inep apontava vul-
nerabilidades, e que isso era
corrigido no processo, quando
o Inep fazia visitas, fazia reco-
mendações, instalar mais câ-
meras, por exemplo. Nunca
chegou ao meu conhecimento
a informação de que estava vul-
nerável. Uma questão que me
inquietou é que a prova estava
orçada emR$ 35 por aluno ins-
crito, o que é relativamente
baixo. A previsão de investi-
mento era da ordem de R$ 150
milhões para 4,1 milhões de ins-
critos. A proposta (do consór-
cio) foi de R$ 116 milhões. Você
sabe que há custos incompri-
míveis: papel, impressão, dis-
tribuição. Onde você economi-
za? Em remuneração de fis-
cais, em segurança, em escolta
armada. Tudo isso acarreta

vulnerabilidade. A taxa de ins-
crição de um vestibular como
a Fuvest é um múltiplo desse
valor.

Foi um erro tentar mudar o Enem
emseismeses?
Não considero que esse episó-
dio tenha qualquer relação
com o número de questões da
prova. O que mudou no Enem?
O número de questões.

Mudou completamente o conceito
daprova, ela foi valorizada porque
passouaserumprocessoseletivo.
Mas ela já vem sendo valoriza-
do desde 2004. Omaior impac-
to que o Enem sofreu foi quan-
do ele passou a ser porta de en-
trada no ProUni. Uma bolsa
deMedicina em uma Santa Ca-
sa vale R$ 300 mil. Uma pes-
soa de má-fé estaria disposta a
pagar uma fração disso para
obter uma bolsa de estudo. Fe-
lizmente não é o caso dos brasi-
leiros que convivem com o
ProUni há cinco anos.

A intenção de realizar o novo
Enem já neste ano não deixoume-
nos tempopara o processo?
Mas se isso for verdade, isso
vale para o contrato de emer-
gência que foi firmado (para a
nova prova em dezembro) e nem
assinado ainda está. Não fun-
cionaria também.

Masa prova não aconteceu ainda.
Marcamos a data da nova pro-
va ouvindo os parceiros que já
faziam o Enem e vão fazer ago-
ra. Se esse argumento vale, va-
le agora também. Não faço
uma autocrítica sobre ter mu-
dado o Enem, e sim de não ter
mudado o modelo de contrata-
ção. Na minha opinião, está aí
a razão para o adiamento. Es-
sa é a maior lição para todos
nós. Precisamos compreen-

der o valor social que o Enem
adquiriu desde 2004. É um al-
cance social enorme no senti-
do de democratização do aces-
so. Temos de cuidar do Enem
de maneira diferenciada, para
preservá-lo. Sempre que hou-
ver oportunidade para uma
pessoa de má-fé se apropriar
do Enem, ela o fará. Porque a
prova tem valor.

Houve pressa por causa das elei-
ções de 2010?
Nós temos no Brasil um ano
eleitoral e um ano pré-eleito-
ral, então esse argumento po-
de ser usado sempre, você não
escapa dessa acusação. Mas
me parece irresponsável por
tudo que nós conhecemos do
Inep. É um órgão 100% profis-
sionalizado, tem carreira, tem

sede, presidido por um profes-
sor titular de Economia daEdu-
cação da USP, cargos de con-
fiança preenchidos por profis-
sionais de carreira. As pessoas
que fazem o Enem são as mes-
mas há 13 anos e saudaram a
mudança, participaram da de-
cisão. É diminuir um pouco.

Achaqueos responsáveispelo fur-

to deveriam ter sido presos?
Até onde sei, são réus primá-
rios. Conhecendo melhor a le-
gislação penal relativa a esse ti-
po de crime, diria que valeria a
pena uma pequena revisão.
Porque o transtorno que uma
pessoa dessa pode causar para
milhões de brasileiros... Isso
não pode ser tratado como um
incidente qualquer. Uma pes-
soa que comete um delito des-
se nomínimo tem de saber que
poderá responder de uma for-
ma dura. Fiquei um pouco de-
cepcionado com o tratamento
que é dado para a questão.

Osenhoracredita quehouvemoti-
vação política no furto da prova?
Eu, como o presidente Lula,
consideramos estranho uma
pessoa que quisesse fazer di-
nheiro com a prova procurar a
imprensa, seria a última deci-
são a tomar. É muito estranho.

Aprova estava fácil?
Eu considerei a prova muito
equilibrada. É a melhor prova
do Enem.

O Enem do ano que vem terá pro-
vasdiferentescomomedidadese-
gurança?
Sim, pensamos nisso. E temos
de garantir um banco de itens
(questões) realmente muito
grande. Estudamos para mé-
dio prazo a sistemática de uso
do computador, mas daqui cin-
co anos, pelo menos. Precisa
ter 100 mil itens testados e
muita segurança na ponta. É
feito com data marcada, com
número limitado de pessoas
numa sala de segurança. Não é
uma operação simples. Não é
porque a prova não vai ser im-
pressa que está segura. E são
alguns bilhões de investimen-
to.● RENATA CAFARDO
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Para delegado da PF, os cinco
indiciados serão condenados
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Um mês após o vazamento do
Enem,oinquéritopolicialainda
não foi concluído. “Estamos fi-
nalizando o relatório nesta se-
mana”,disseodelegadoMarce-
loSabadinBaltazar, daDelega-
cia de Repressão a Crimes Fa-
zendários da Polícia Federal. O
custo do novo contrato do
Enem já ultrapassou os R$ 130
milhões, segundo o governo.

Cincopessoasforamindicia-
das. “Todos são responsáveis
pelo crime. Cada um deles teve
uma determinada participa-
ção”, disse o delegado. Para a
PF, o capoeirista e corretor de
imóveis Felipe Pradella, de 32
anos, foi o mentor. Pradella foi
indiciado por peculato e extor-
são. Também foram indiciados
MarceloSena,de20anos,eFili-
peRibeiro, de 21. Os dois traba-
lhavamnaPlural – responsável
pela impressão do exame –, no
mesmosetordePradella, econ-
fessaram que ajudaram o ca-
poeirista a furtar as provas.

Os outros dois indiciados fo-
ram o DJ Gregory Camilo e o
empresário Luciano Rodri-
gues. Assim que o inquérito for
concluído, três procuradores
do Ministério Público Federal
(MPF) vãoanalisar oprocesso.

Eles poderão oferecer de-
núncia, pedir novas provas ou
optarpelo arquivamento. “Mas
eles (indiciados)serãocondena-
dos. Não tenho dúvidas”, afir-

mou o delegado da PF.
Marcelo Sena disse à re-

portagem, por telefone, que
quer esquecer o episódio.
“Minha vida já foimuito pre-
judicada com tudo isso. Tu-
doquetinhadecontar jáfalei
paraapolícia.”Emseudepoi-
mento,eledissequeeraasse-
diadoporPradelladesdeose-
gundodiadetrabalho.Ames-
maversãofoicontadaporFi-
lipe Ribeiro. O universitário
disse queFelipePradella pe-
diu para que ele retirasse a
prova da gráfica. “Ele nos
procurouparapegaraprova
já no segundo dia em que es-
távamos trabalhando.”

Em entrevista concedida
em13deoutubro,Ribeirodis-
se que “Pradella precisava
assumir a responsabilidade
dele no crime. Ele está ten-
tando jogar tudo nas costas
dagente”. JáoDJeoempre-
sáriodisseramqueapenasin-
termediaram o encontro de
Pradella com jornalistas. E
quenãoqueriam“ganhar”di-
nheiro com a fraude.

Outros veículos de comu-
nicação também teriam sido
procurados pelos acusados
para comprar a prova. Pra-
della não foi localizado pela
reportagem. Quando estou-
rou o escândalo, ele disse,
por meio de sua advogada,
que se sentia desconfortável
para falar comjornalistasdo
Grupo Estado, que o denun-
ciarampara a polícia. ●
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