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São Paulo, 04 de fevereiro de 2022. 

 

Comunicado do Comitê – Privacidade de informações 

 

 

 

Prezadas equipes e voluntários, 

 

Na tarde dessa quarta-feira, 02/02/2022, nós do Comitê Técnico Baja SAE BRASIL fomos 

informados por meio de redes sociais de possíveis vazamentos de informações referentes à 

prova de Relatório de Projeto. 

 

Por medida de segurança, imediatamente interrompemos todo e qualquer acesso dos juízes 

que estavam corrigindo os relatórios e iniciamos uma investigação sobre a veracidade da 

informação e suas possíveis consequências. Primeiramente queremos tranquilizar a todos 

os integrantes das equipes e voluntários que estão participando da prova citada, pois O 

POSSÍVEL VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO ESTÁ RELACIONADO À NOSSO 

BANCO DE DADOS E, PORTANTO, NÃO AFETA A PROVA DE RELATÓRIO DE PROJETO 

DA 27ª COMPETIÇÃO BAJA SAE BRASIL. Os arquivos permanecem seguros e o 

procedimento de correção será continuado o mais breve possível, sem impacto nos prazos. 

 

Dando prosseguimento à investigação sobre quais informações foram vazadas, chegamos a 

uma conclusão que as informações que foram disponibilizadas são majoritariamente 

documentações internas das equipes e feedbacks de competições anteriores, sempre em 

formato .pdf. E não somente exclusividade de arquivos relacionados à competição Baja SAE 

BRASIL, mas também arquivo relacionados a outras categorias, como o Fórmula SAE 

BRASIL e o Aerodesign, e sempre hospedados em sites relacionados a compartilhamento 

de dados e de conhecimentos, majoritariamente utilizado por estudantes, como também 

compartilhamento de livros e normas. 

 

Portanto, sugerimos aos integrantes das equipes tomarem muito cuidado na hora de se 

inscrever em sites desse tipo. No momento do login, a maioria desses sites pedem cadastro, 

com a conta do GMAIL ou FACEBOOK, ou cadastro próprio. Nos termos de permissão, feito 

com um e-mail de testes, foi recebida a seguinte mensagem: 

Informativo 16 
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Tal mensagem, assim que concordada, permite o acesso do portal de hospedagem à sua 

conta do Google Drive e o acesso a todos os documentos salvos. 

 

Por fim, sugerimos a todos que tenham o máximo de cuidado possível com sites de 

hospedagem de arquivos, leiam os termos de participação e também tenham cuidado com o 

salvamento de arquivos particulares das equipes em nuvens com possibilidade de 

compartilhamento. Proteja os dados de sua equipe. 

 

Qualquer ponto sobre esse episódio o Comitê Técnico está à disposição para responder via 

fórum e tranquilizamos novamente a todos que a prova da 27ª Competição Baja SAE BRASIL 

não foi afetada. 

 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 


