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ENGENHARIA ELETRÔNICA

o segundo turno das eleições presidenciais
deste ano, exatamente duas horas e meia
após o término da votação, os eleitores fo-
ram informados oficialmente pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) de que o can-
didato Luiz Inácio Lula da Silva havia si-
do reeleito.A rapidez na apuração em uma
votação que teve a participação de quase
102 milhões de eleitores deve-se às urnas
eletrônicas, que, após dez anos de uso, tor-
naram-se parte da cultura eleitoral brasi-

leira. “Até em aldeias indígenas que nem possuem telefone
e televisão os eleitores sabem votar na urna eletrônica”, diz
Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação
do TSE. Terminada a votação, já está em andamento uma
outra inovação que deverá aprimorar as próximas eleições.
São as urnas dotadas de um dispositivo de leitura biomé-
trica que permite o reconhecimento automático do eleitor
por meio da sua impressão digital.

Os leitores biométricos já foram colocados em 25.538
urnas compradas para as eleições de 2006 e encaminhadas
para os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa
Catarina.Desta vez elas foram utilizadas como urnas eletrô-
nicas tradicionais. A expectativa é que nas eleições munici-
pais de 2008 os eleitores desses três estados, em vez de assi-
nar a lista de presença, coloquem os dedos em um leitor de
identificação (veja reportagem sobre o assunto na página 67).
Para que isso ocorra, é preciso antes fazer um cadastro das
impressões digitais dos eleitores nos computadores do TSE
e ajustes no software do banco de dados. “A tecnologia de
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reconhecimento digital tem como obje-
tivo garantir mais segurança na identifi-
cação do eleitor”, diz Janino.

A tendência é que todas as urnas,
em um futuro próximo, tenham leitores
biométricos. A inovação será incorpo-
rada por etapas, como ocorreu
com as urnas eletrônicas, que em
1996, quando teve início o pro-
cesso informatizado de votação,
contemplavam apenas municí-
pios com mais de 200 mil elei-
tores. Na segunda fase, em 1998,
foi a vez das cidades com mais
de 40.500 eleitores aderirem à
novidade, que chegou a todo o
eleitorado em 2000.

Conhecimento transferido - O suces-
so do processo eleitoral brasileiro resul-
tou em vários acordos de colaboração
com alguns países, principalmente da
América Latina e Central.“O Brasil já fez
acordos de transferência de conhecimen-
to e de tecnologia com Argentina, Equa-
dor, Costa Rica, República Dominicana
e México”, diz Janino. Nas eleições mu-
nicipais realizadas pelo Paraguai no mês
de novembro deste ano a tecnologia uti-
lizada era integralmente brasileira.O TSE
cedeu 17 mil urnas, que estavam fora de
uso, e deu todo o apoio para o desenvol-
vimento do software, proporcionando a
3 milhões de eleitores paraguaios esco-
lherem seus novos prefeitos por meio de
urnas eletrônicas. Nas eleições presiden-
ciais de 2003 o país vizinho já havia uti-
lizado a tecnologia brasileira, realizando
um pleito 50% informatizado.

Mas não só os países vizinhos estão
interessados no processo eleitoral brasi-
leiro. O Tribunal Eleitoral já recebeu a vi-
sita de representantes de cerca de 30 paí-
ses que vieram conhecer a tecnologia
aqui desenvolvida, entre eles Alemanha,
Japão, Itália, França, Coréia do Sul e Es-
tados Unidos.

O processo de informatização do vo-
to no Brasil começou em 1983, quando
a Justiça Eleitoral organizou a infra-es-
trutura computacional que interligou
todos os Tribunais Regionais Eleitorais
(TREs) e cartórios eleitorais do país. O
sistema foi utilizado no recadastramen-
to eletrônico do eleitorado brasileiro em
1986, na totalização dos resultados da
eleição presidencial em 1989, no plebis-
cito nacional sobre forma de governo em
1993 e na eleição geral de 1994.A primei-

ra concorrência pública para aquisição
de urnas eletrônicas teve início no final
de 1995. Três empresas participaram e a
vencedora foi a Unisys, que entregou ao
TSE as primeiras 77 mil urnas eletrôni-
cas fabricadas no Brasil.

sistema eletrônico de votação é
um conjunto de hardware e soft-
ware composto por dois módu-
los: o terminal do eleitor, ou ur-
na eletrônica, que inclui toda a
capacidade de processamento e
armazenamento da informação,
e o microterminal utilizado pe-
los mesários. A ligação entre os
dois módulos é feita por meio de
um cabo ligado diretamente às

placas internas. A urna eletrônica, que
pesa pouco mais de 8 quilos, tem um te-
clado numérico e um pequeno monitor
de cristal líquido. Sua arquitetura é pa-
recida com a de um computador de uso
pessoal, mas o projeto contempla um
hardware bastante diferenciado que in-
clui, por exemplo, sensores para verifi-
cação da bateria interna, da impressora
e um microcontrolador utilizado para
controle dos sensores e do teclado do ter-
minal do eleitor.

O produto contém uma série de prin-
cípios que garantem segurança ao pro-
cesso, como senhas, informações cripto-
grafadas e métodos de segurança utiliza-
dos em automação bancária que redu-
zem ao mínimo a possibilidade de frau-
de eletrônica. Em 2002, uma equipe de
especialistas da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) fez uma avaliação
sobre a segurança das urnas eletrônicas
a pedido do TSE. Na conclusão do estu-
do foram feitas algumas recomendações
para melhorar a segurança, mas não foi
apontado nenhum item que questionas-
se a confiabilidade do sistema.

Licitação pública - Desde 1995 foram
feitas seis licitações públicas para forne-
cimento das urnas eletrônicas, duas ven-
cidas pela Unisys e quatro pela Procomp.
“Temos basicamente um modelo de ur-
na a cada eleição”, diz Janino. Isso ocor-
re porque as urnas são constantemente
atualizadas e aperfeiçoadas. No modelo
de 2000,por exemplo,as urnas receberam
um dispositivo de áudio por meio do
qual, usando fones de ouvido, deficien-
tes visuais podem ouvir a confirmação
dos números digitados no teclado, que

também tem identificação em braille. E
também ganharam autonomia para fun-
cionar mais de 12 horas sem energia ex-
terna.Atualmente a Justiça Eleitoral bra-
sileira conta com mais de cem compu-
tadores de grande porte instalados no
TSE e nos 27 TREs, cerca de 18 mil mi-
crocomputadores nas 3.009 zonas elei-
torais e 407.089 urnas eletrônicas.

A tranqüilidade da votação eletrôni-
ca brasileira que reelegeu Lula em outu-
bro de 2006 contrastou com vários inci-
dentes registrados uma semana depois
nas eleições dos Estados Unidos. Na vo-
tação realizada no início de novembro
para renovação de cargos legislativos e a
escolha de 36 governadores, eleitores de
seções dos estados de Indiana e Ohio e
de algumas na Flórida tiveram de votar
com cédulas de papel em vez de usar a
urna eletrônica.

Especialistas apontam que faltou ex-
periência à população, já que um em ca-
da três eleitores usava a máquina pela
primeira vez.Além disso, em alguns con-
dados os mesários não estavam prepara-
dos para utilizar os equipamentos. Lá ca-
da condado é responsável pela eleição
sob sua jurisdição, enquanto no Brasil ela
é centralizada e unificada para todo o ter-
ritório nacional.

São duas realidades bem distintas.
Aqui há uma estrutura organizacional
da Justiça Eleitoral, com o TSE como
maior autoridade e atribuições bem de-
finidas. Assim que as eleições terminam
é feita uma avaliação do processo basea-
da nos registros de dificuldades encon-
tradas. E imediatamente é iniciado o
planejamento para as próximas elei-
ções. “Trabalhamos em um processo de
melhoria contínua, não só em relação
a equipamentos, mas principalmente
quanto aos procedimentos”, explica Ja-
nino. “O grande sucesso do nosso pro-
cesso informatizado, que hoje é referên-
cia mundial, não está simplesmente fo-
cado na ferramenta urna eletrônica, mas
sim dentro de um processo bem elabo-
rado e concatenado que visa garantir a
segurança e a transparência do proces-
so”, diz. O interessante é que o primeiro
Código Eleitoral Brasileiro, de 1930, já
previa uma máquina de votar como re-
curso para sanar os vícios eleitorais e ga-
rantir pleitos sem fraudes, uma intenção
que demorou, esperando o avanço tec-
nológico, algumas décadas para se tor-
nar realidade. •
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ontrolar a entrada e a saída de funcioná-
rios na empresa, acessar caixas eletrôni-
cos de bancos e proteger o computador
doméstico ou profissional contra olhares
indiscretos são algumas das aplicações
de um software de reconhecimento de
impressões digitais desenvolvido pela
empresa Griaule, de Campinas, que já
conquistou clientes nos Estados Unidos,
México,Chile,Venezuela e Israel.Recen-
temente a tecnologia da empresa para a

emissão de passaportes foi comprada pela Costa Rica, por
meio da empresa francesa Oberthur, que produz esse tipo
de documento para 80 países. Este ano a tecnologia da
Griaule foi incorporada às 25 mil urnas eletrônicas com lei-
tores de impressão digital entregues ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) pela Procomp, uma das empresas parcei-
ras, previstas para serem utilizadas nas próximas eleições.

O programa foi considerado o oitavo melhor do mun-
do em um teste de grande escala – 1 bilhão de compara-
ções de impressões digitais – realizado em 2003 pelo Ins-
tituto Nacional de Padrões e Tecnologia (Nist, na sigla
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em inglês),nos Estados Unidos.Uma po-
sição invejável para uma pequena em-
presa que disputou com gigantes do se-
tor como Motorola e NEC. Algumas
grandes, como a Raytheon, ficaram atrás
da Griaule, a única empresa do hemisfé-
rio Sul a participar do teste. Os partici-
pantes selecionados tinham 21 dias para
completar a prova.A classificação foi fei-
ta com base na qualidade do reconheci-
mento da impressão digital. Em outubro
deste ano a Griaule participou de um tes-
te semelhante realizado pela Universida-
de de Bolonha, na Itália. Segundo os pes-
quisadores da empresa, o programa deve
ficar em terceiro lugar.

No Brasil, o sistema de identificação
digital está sendo utilizado pelas secreta-
rias de Segurança Pública do Tocantins,
Rondônia e Goiás para a emissão de car-
teiras de identidade e pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran) de Per-

nambuco para evitar fraudes na emissão
de carteiras de habilitação. O estado do
Tocantins foi o primeiro cliente a adotar
o software da empresa, quando a Secre-
taria de Segurança Pública decidiu subs-
tituir a tecnologia importada utilizada na
identificação civil e criminal, por conta
do alto custo para expandir e
manter a base de dados.

O sistema utilizado atual-
mente captura eletronicamente
as impressões digitais dos dez de-
dos, a foto e a assinatura de cada
pessoa, ou permite a digitaliza-
ção dessas informações colhidas
em papel.Após a comparação no
sistema da Griaule é emitida a
carteira de identidade, processo
que leva apenas dez minutos.
Hoje já são cerca de 1 milhão de impres-
sões digitais cadastradas no banco de
dados da secretaria estadual. A Univer-

sidade Estadual de Campinas (Unicamp)
também adotou o sistema de reconheci-
mento digital da empresa para verificar
a identidade dos candidatos aos exames
vestibulares, realizados duas vezes por
ano pela instituição e com cerca de 50
mil concorrentes cada um.

conquista de tantos nichos de
mercado impressiona pelo pou-
co tempo de existência da em-
presa, criada em 2002. Ela foi
uma das primeiras a ser abriga-
da na Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica da Unicamp
(Incamp).Antes disso, em 1999,
os dois sócios da Griaule, o en-
genheiro eletricista Iron Calil
Daher e o engenheiro de com-

putação Alberto Fernandes Canedo, na
época estudantes da Universidade Fede-
ral de Goiás, começaram a trabalhar jun-
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tos no desenvolvimento de componen-
tes de software para reconhecimento di-
gital, um dos métodos de identificação
mais utilizados mundialmente nos siste-
mas biométricos, que substituem as tra-
dicionais senhas pela análise de partes do
corpo humano,como íris, face,mãos,voz
e até assinatura.

Acesso liberado – A autenticação bio-
métrica envolve duas fases. A primeira
de registro da impressão digital, da ima-
gem da íris ou da face, gravação de voz
e outras particularidades pessoais.As ca-
racterísticas-chave são então convertidas
por meio de algoritmos (conjunto de so-
luções e operações matemáticas cons-
truídas para resolver um problema) em
um padrão único, armazenado como
um dado numérico criptografado. Na
prática isso significa que o sistema não
grava a foto do rosto ou da impressão
digital, mas o valor que representa a
identidade biométrica do usuário. Na se-
gunda fase, para poder ter o acesso libe-
rado, o usuário deve apresentar ao siste-
ma sua característica biométrica, que
será comparada ao padrão registrado no
banco de dados.

Para aprimorar os algoritmos e aper-
feiçoar o processamento das informações
nos computadores, a Griaule obteve fi-
nanciamento da FAPESP na modalidade
Programa Inovação Tecnológica em Pe-
quenas Empresas (Pipe). A empresa re-
cebeu também aporte financeiro da Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos (Finep),
do Ministério da Ciência e Tecnologia,no
valor de R$ 250 mil, para um projeto
aprovado no âmbito do CT-Info, Fundo
Setorial para Tecnologia da Informação.

O faturamento anual, que era de R$
100 mil em 2003, hoje está na casa dos
R$ 3 milhões.As exportações correspon-
dem a 80% desse total, sendo os Estados
Unidos o principal mercado, o que le-
vou a empresa a abrir em fevereiro des-
te ano uma filial em San José, no estado
da Califórnia, no Vale do Silício, sob o
comando direto de Daher. A Griaule
possui seis certificações do Federal Bu-
reau of Investigation (FBI), a polícia fe-
deral norte-americana, o que a habilita
a participar de licitações realizadas nos
Estados Unidos.

“O nosso software não é um produ-
to final”, explica André Nascimento de
Paula, gerente de Cooperação Institucio-
nal da empresa. A Griaule desenvolve

componentes de software para empresas
que integram os componentes em um
produto. Chamadas de integradoras, es-
sas empresas se encarregam da formata-
ção final do produto, de acordo com as
necessidades dos seus clientes, que en-
globam pequenos estabelecimentos,
grandes corporações e governos.

No ano passado a Griaule deixou a
incubadora e foi para uma casa aluga-
da próxima à Unicamp. Na entrada, um
leitor de digitais instalado na parede ao
lado da porta identifica os 20 funcioná-
rios, metade dos quais tem mestrado ou
doutorado. A identificação funciona em
duas etapas e não demora mais do que
dois segundos. A primeira fase, chama-
da de captura, tem início quando o de-
do é colocado no equipamento de iden-
tificação e leva um segundo. A segunda
etapa, de pesquisa, avalia 30 mil digitais
em um segundo.

Versão gratuita – O foco comercial da
Griaule é amplo, abrangendo os clien-
tes corporativos e os governamentais.
Para os clientes corporativos e consu-
midores finais, a empresa desenvolveu
o Desktop Login, que substitui a senha
pela impressão digital para acessar o
computador, o Desktop Identity, para
pontos-de-venda e controle de ponto,
e o Rex 2006, controle de acesso com lei-
tor de identificação digital que funcio-
na em rede e permite fácil integração
com fechaduras elétricas e catracas. O
Desktop Identity, que tem uma versão
para distribuição gratuita pela internet,
pode ser instalado em qualquer institui-
ção para aperfeiçoar o controle e o trá-
fego de pessoal. A versão gratuita tam-
bém traz um kit de desenvolvimento

destinado aos engenheiros de compu-
tação interessados em criar novas apli-
cações sobre as tecnologias de reconhe-
cimento digital da empresa.

Os clientes governamentais contam
com o programa chamado Afis (Auto-
mated Fingerprint Identification Sys-
tem), que faz o reconhecimento digital
em grande escala e permite a identifica-
ção civil e criminal, o controle de fron-
teiras e presídios, além da emissão de do-
cumentos como carteira de identidade,
carteira nacional de habilitação, passa-
porte, título eleitoral e outros. Mesmo
em gigantescas bases de dados, com cen-
tenas de milhões de impressões digitais
cadastradas, o reconhecimento pode ser
feito em poucos segundos. Como qual-
quer estado brasileiro tem milhões de
impressões digitais, já que são dez im-
pressões digitais por pessoa, a empresa
desenvolveu o Speed Cluster, uma tecno-
logia em que dezenas de computadores
trabalham paralelamente para processar
o banco de dados, acelerando a resposta
da pesquisa efetuada. No ano passado a
empresa recebeu o Prêmio Finep de Ino-
vação Tecnológica na categoria pequena
empresa, concedido pela Financiadora
de Estudos e Projetos.

Atualmente a Griaule trabalha em
outro projeto de biometria, de detecção
e reconhecimento digital da face huma-
na. “Queremos fazer até 2008 um pro-
duto de multibiometria, o que engloba
o reconhecimento de assinatura e voz”,
diz Daher. Estudo realizado pelo Inter-
national Biometric Group (IBG), em-
presa de consultoria do setor dos Esta-
dos Unidos, aponta que as vendas glo-
bais dos equipamentos de biometria vão
saltar de US$ 2,1 bilhões em 2006 para
US$ 5,7 bilhões em 2010. O reconheci-
mento de impressões digitais, o mais di-
fundido e barato dos sistemas biomé-
tricos, deve responder por 44% do mer-
cado global do setor neste ano, enquan-
to a autenticação da face aparece em se-
gundo lugar, com 19%.

O mercado para os sistemas biomé-
tricos está em crescimento contínuo,mas
ainda não atingiu um pico e também não
tem uma empresa líder, o que coloca a
Griaule em uma situação privilegiada.
“Estamos no mercado há algum tempo,
temos um algoritmo bem desenvolvido,
clientes, cadeia de distribuição bem defi-
nida e uma estrutura de pesquisa e de-
senvolvimento organizada”, diz Daher. •

O PROJETO

Melhoramento da qualidade 
do reconhecimento e da 
disponibilidade (Speed Cluster) 
do Griaule Afis

MODALIDADE

Programa Inovação Tecnológica
em Pequenas Empresas (Pipe)

COORDENADOR

IRON CALIL DAHER – Griaule

INVESTIMENTO

R$ 301.800,00 (FAPESP)
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