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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) finaliza nos próximos dias a compra de 100 mil urnas 
eletrônicas para o pleito do ano que vem. Duas empresas participam da licitação, a americana 
Diebold, que ganhou a maioria dos contratos do TSE nos últimos anos, e a estreante 
Smartmatic, da Venezuela. No mês passado, as duas empresas entregaram suas propostas 
comerciais e equipamentos para análise pela equipe técnica do TSE. O produto da Smartmatic, 
conforme apurou o Valor, não conseguiu cumprir os requisitos técnicos do TSE, que deverá 
receber um novo posicionamento da empresa. Procurada, a Smartmatic não deu retorno até o 
fechamento desta edição.  
 
A licitação tem valor estimado de aproximadamente R$ 170 milhões. E essa é apenas a 
primeira rodada. No início do ano que vem, o TSE pretende comprar mais 100 mil máquinas 
para renovar o parque de urnas eletrônicas. 
 
A novidade dos novos equipamentos é a adoção do recurso de leitura biométrica. Há alguns 
meses, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de diversos Estados do país começou a fazer o 
recadastramento de eleitores. Em vários municípios têm sido colhidas, digitalmente, a foto e a 
impressão digital dos dedos das mãos dos cidadãos. No ano que vem, quando esse eleitor 
chegar à urna para votar, não terá mais a intervenção de um mesário para conferir seus 
dados. Bastará colocar o dedo sobre o leitor óptico, que fará o reconhecimento 
automaticamente e liberará a urna para votação.  
 
Testada nas eleições de 2008 em apenas três municípios - atingindo 45 mil eleitores - a 
biometria chegará a um total 60 cidades no ano que vem, nos 27 Estados do país. "Já temos 
1,1 milhão de pessoas recadastradas, mas nosso objetivo é chegar a março de 2010 com algo 
próximo de 1,5 milhão de pessoas", diz Giuseppe Dutra Janino, secretário de tecnologia do 
TSE. A lista das cidades que votarão com o uso da biometria ainda não inclui capitais, mas já 
conta com municípios como o de Canoas (RS), com uma população de 250 mil eleitores. 
 
O Brasil tem hoje 130 milhões de eleitores. Isso significa que o número de cidadãos que 
votarão por meio do sistema de identificação automática não chegará a 2% total. A 
expectativa do TSE é de que, entre seis e oito anos, todo o país passe a votar com o uso da 
tecnologia.  
 
Em 2010 serão usadas 460 mil urnas eletrônicas. Dessas, diz Janino, 80 mil já possuem o 
dispositivo de leitura biométrica. "Com as 200 mil novas máquinas que serão adquiridas, o TSE 
terá mais da metade do parque pronto para a biometria." 
 
O principal benefício da identificação digital, argumenta o TSE, é a eliminação da intervenção 
humana no processo de votação, o que impede que uma pessoa se passe por outra. "Outra 
vantagem é o refinamento do cadastro eleitoral", comenta Janino. "Com essa tecnologia é 
impossível que uma pessoas que, eventualmente, tenha dois títulos, possa votar duas vezes." 
 
A partir da criação desse banco de dados biométrico, o TSE pretende enviar as informações ao 
Instituto Nacional de Identificação (INI), órgão da Polícia Federal, para a criação da identidade 
única do cidadão.  
 
Cada vez mais, as eleições se transformam em um grande projeto tecnológico. Para o pleito do 
ano que vem, comenta o secretário de tecnologia do TSE, serão gastos cerca de R$ 600 
milhões em compra de equipamentos, desenvolvimento de software, suporte técnico e 
logística.  
 
A Diebold, que disputa a licitação das novas urnas, fornece equipamentos ao TSE desde 1996, 
quando o governo iniciou o modelo eletrônico de voto. De lá para cá, a empresa só perdeu a 
disputa duas vezes - ambas para a Unisys, em 1996 e 2002. Nos Estados Unidos, a empresa 
chegou a sofrer uma ação movida pelo Estado de Ohio devido a falhas nos equipamentos. No 



Brasil, porém, a empresa informa que seu papel é exclusivamente o de produzir a urna criada 
pelo próprio TSE.  
 
A Smartmatic também chegou a ser alvo de questionamentos dos americanos em 2006. À 
época, o governo dos Estados Unidos investigava se havia algum tipo de ligação entre o 
governo da Venezuela e a empresa, controladora da americana Sequoia Voting System. Em 
julho, a Smartmatic assinou um contrato de US$ 150 milhões para fornecer 82,2 mil urnas 
eletrônicas que serão usadas nas eleições das Filipinas no ano que vem. 
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