
●

01/10/2009
Prova vaza e
é cancelada

●

07/10/2009
Universidades desistem
de usar nota do Enem

●

06/12/2009
Gabarito errado é
divulgado pelo MEC

●

29/01/2010
Sistema online de
seleção ‘trava’

●

3/02/2010
MEC tem de corrigir as
notas de 900 alunos

● Hoje em dia, praticamente to-
do site utiliza um sistema de pu-
blicação para exibir e atualizar
conteúdo sem muita dificuldade
ou conhecimento de linguagens
de programação. Esses sistemas
acessam bancos de dados espe-
cíficos do site, extraindo a infor-
mação desejada – e apenas ela.

É o caso de redes sociais e si-
tes de autopublicação, como Blo-
gger, Wordpress, Twitter e Face-
book, e de praticamente todos os
sites de notícia do mundo. Para

que esses bancos de dados fi-
quem expostos, é preciso algum
tipo de intervenção humana no
sistema, descartando cuidados
com segurança ou privacidade.

Casos como o do MEC levan-
tam indagações sobre a confiabi-
lidade dos diversos sistemas onli-
ne utilizados pelo governo brasi-
leiro e, principalmente, sobre a
qualidade de seus administrado-
res. E à população não basta exi-
gir a desburocratização dos servi-
ços públicos – também é impor-
tante acompanhar a implementa-
ção e evolução dos sistemas onli-
ne. No mundo virtual, apenas ga-
veta e chave não são suficientes
para proteger um documento. /

FRED LEAL, DO LINK

✽

Análise: Marcel Leonardi

O vazamento de dados pessoais de
milhões de estudantes que fize-
ram o Enem demonstra a urgência
de normas adequadas para a prote-

ção desse tipo de informação no Brasil e a
necessidade de uma mudança da cultura na-
cional a respeito da privacidade. São cada vez
mais comuns casos de vazamento de informa-
ções sigilosas no Brasil e no exterior.

No estado atual da tecnologia, é inadmissí-
vel que dados pessoais circulem sem estarem
devidamente criptografados. Não há razão
que justifique a falta de cuidados básicos no
tratamento e armazenamento dessas infor-
mações, pois a tecnologia para isso está ao
alcance de todos, sem custo, na internet.

O principal problema não é o custo nem a
inadequação do sistema jurídico brasileiro.
Falta-nos uma cultura da “privacidade como
padrão”, ou seja, entender a privacidade co-
mo um modelo de conduta, como regra ine-
rente a qualquer atividade, e não como incô-
moda exceção. Por isso, a revelação de vaza-
mento de dados deve ser incentivada e não
combatida. Ela permite que as vítimas pos-
sam adotar rapidamente providências para
mitigar os danos, e os ônus da revelação leva-
rão empresas e governos a investir mais e
melhor na proteção de dados sensíveis ou até
mesmo a evitar sua coleta desnecessária.

Esperamos que o vindouro anteprojeto de
lei sobre proteção de dados pessoais possa
atender em parte a esses anseios e despertar,
entre nós, a cultura de privacidade, tão neces-
sária em uma era de onipresença e onisciên-
cia tecnológica.

✽

É ADVOGADO, DOUTOR EM DIREITO PELA USP

E PROFESSOR DA FGV-SP

VALERIA GONCALVEZ/AE -25/9/2005

Vazamento
revolta jovens que
fizeram a prova
Estudantes que prestaram o exame nos últimos 3 anos reclamam
que não autorizaram a divulgação dos dados pelo Inep em site

KEINY ANDRADE/AE– 6/10/2009 KEINY ANDRADE/AE–4/2/2010

Bancos de dados
expostos: o custo
do erro humano

OS TROPEÇOS
DO
ENEM

● Mais recursos
O plenário do Senado aprovou a
MP 484, que cria o Programa Es-
pecial de Fortalecimento do Ensi-
no Médio, e a MP 485, que libera
R$ 1,6 bilhão em créditos extraor-
dinários para o programa.

NOVA FALHA DO INEP. Alunos prejudicados

9 dias e 7 noites - saídas aos sabados 

Inc luído no preço : pas sagem aérea voando 

Go l , t r anspor te aeropor to/hote l /aeropor to,

7 noites de hospedagem com café da manhã no 

hotel Sonesta Great Bay. Assistência de guias e 

seguro-viagem. À vista R$ 2.792, Base US$ 1.508, 

Preço para saídas 14/agosto a 27/novembro.

8x sem juros e sem entrada.......... R$ 349,

Prezado cliente: preço por pessoa em apto duplo, saindo de São Paulo. Preços calculados ao câmbio do dia 2/8/10 US$ 1,00 = R$ 1,85, estando portanto, 
sujeito a variações e serão calculados na data da compra Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Preços válidos 
para compras até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitadas e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa. 

Umaviagemquevaleporduas.St.Maartené

assim: de um lado, muito agito nos cassinos,

bares e centenas de opções gastronômicas

à sua escolha. Do outro, praias belíssimas

e opções de esportes aquáticos para todos

os gostos. Além disso, a ilha é duty free

(livre de impostos), ou seja, é um paraíso

para quem quer fazer compras. Não é

necesssário visto. St. Maarten: um pouco

europeia e muito caribenha.

Atendimento nas lojas, das 9 às 20 horas, e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Ligue: 2103-1222 • 2146-7011 • 3074-3500 • 2191-8700
Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Perplexidade. Estudantes ficaram chocados

Falta-nos a cultura
da ‘privacidade
como padrão’

Carolina Stanisci
ESTADÃO.EDU

Apesar de pertencerem à gera-
ção que cresceu compartilhando
dados e exibindo informações e
imagens pessoais na internet
com naturalidade, estudantes
que prestaram o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) en-
tre 2007 e 2009 ficaram choca-
dos ao saber que seus dados pes-
soais foram divulgados na rede.

Para o vestibulando Fernando
Muniz Shecaira, de 18 anos, que
prestou o exame em 2009, a di-
vulgação de CPF, RG, data de nas-
cimento e nome de sua mãe, no
site do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais
(Inep), pode incentivar a ação de
golpistas. “É perfeito para um es-
telionatário. Recebi outro dia
uma ligação de um banco e fiquei
em dúvida se era o meu banco
mesmo. Eles confirmaram forne-
cendo exatamente esses dados”,
diz Fernando, que, apesar de ins-
crito para prestar o exame em
2009, não chegou a fazer a prova,
pois coincidia com a do vestibu-
lar da Fundação Getulio Vargas.

Seu pai, o professor de direito
penal da Faculdade de Direito da
USP Sérgio Salomão Shecaira, fi-
cou surpreso ao tomar conheci-
mento de que o site do governo
exibia o nome de seu filho na re-
de. “Por que fizeram isso? Al-
guém pode usar esses dados de
forma inidônea”, questionou.

Shecaira conta ter sempre
aconselhado o filho a usar a inter-
net com segurança, tomando
precauções tais como nunca for-
necer o telefone ao trocar corres-
pondência eletrônica. O advoga-

do não imaginava, porém, que o
maior vazamento em relação ao
filho viria de um órgão do gover-
no. “Pode ser grave, pois teorica-
mente é possível ter acesso a de-
terminadas informações que per-
mitem certos tipos de fraude.”

O arquiteto e paisagista Marce-
lo Faisal, pai da estudante de ar-
quitetura Olívia Martinelli Cury,
de 19 anos, também se assustou
com a notícia. “Isso é da esfera
da nossa privacidade. Incomoda

muito saber que se tornou infor-
mação pública.” Olívia, que pres-
tou o Enem em 2008, teve rea-
ção parecida. “Dá uma sensação
de vulnerabilidade. Não lembro
de ter sido informada de que te-
ria os dados divulgados nem de
ter autorizado isso.”

Descrédito. Para alunos que
prestaram o exame, a prova está
começando a perder credibilida-
de, por conta da sequência de er-
ros que a envolve. Para o vestibu-
lando de Medicina Victor Van
Vaisberg, de 18 anos, que fez o
Enem em 2009, o fato de seus
dados terem sido divulgados,
“mesmo que sem intenção”, for-
talece sua opinião de que o exa-
me está com problemas. “Cada
vez mais, eu acho que o Enem é
ruim e mal planejado.”
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