
14

Transparência Eleitoral realizou a VI Reunião 
Internacional DemoTech 

B.A. em Relações Públicas e Institucionais. 
Coordenadora Regional da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacio-
nais para a Transparência Eleitoral (CAOESTE).
Ela foi Coordenadora de Políticas Governamentais Abertas, Plano de Dados Aber-
tos e Chefe de Acesso à Informação Pública e Transparência Ativa no Ministério 
da Defesa. 

Bárbara Benetti

A DemoTech é uma iniciativa da Transparência Eleitoral para discutir a 
implementação da tecnologia nos processos eleitorais. Depois de ter 
realizado cinco edições em diferentes cidades da Argentina e em To-
luca, Estado do México, o VI Encontro Internacional foi realizado em 
2 de junho de 2022 em parceria com o Instituto Eleitoral de Coahuila. 

O evento contou com dois painéis nos quais os principais temas foram: 
a tecnologia eleitoral desenvolvida e/ou implementada pelos órgãos 
eleitorais, soluções tecnológicas para facilitar a participação cidadã e 
ferramentas digitais para a participação da sociedade civil nos proces-
sos democráticos.

A abertura esteve a cargo de Gabriela María de León Farías, Conselhei-
ra Presidente do Instituto Eleitoral de Coahuila e membro da Conferên-
cia Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais para a Transparência 
Eleitoral (CAOESTE), que lembrou que “o Instituto Eleitoral de Coahuila 
vem desenvolvendo e implementando tecnologias da informação em 
processos eleitorais há mais de 20 anos; somos pioneiros no uso e de-
senvolvimento das urnas eletrônicas no México”.

Por sua vez, Leandro Querido, diretor executivo da Transparência Elei-
toral da América Latina, disse que a tecnologia é uma aliada dos pro-

cessos eleitorais com integridade. Ele garantiu que todos os processos 
eleitorais na América Latina possuem componente técnico em algum 
estágio e a tarefa é observar a forma como a tecnologia é aplicada. 

Ele enfatizou que os OPLEs são organizações que têm demonstrado 
grande trabalho em termos de construção da cidadania, e considerou 
que são organizações fundamentais da democracia que hoje estão 
sofrendo certo assédio relacionado a questões orçamentárias.

O primeiro painel de especialistas teve início com as palavras de Ri-
cardo Saavedra Mavila do Escritório Nacional de Processos Eleitorais 
(ONPE) do Peru, que falou sobre a Tecnificação para a Qualidade dos 
Registros Eleitorais, explicando o uso do sistema STAE, como a solução 
tecnológica para apoiar o escrutínio de forma sistematizada durante o 
dia de votação, instalado nas mesas eleitorais, a aplicação ETLV (Esco-
lha sua votação), que permite que as pessoas inscritas nas listas eleito-
rais escolham suas opções de postos de votação, após validar sua iden-
tidade através do reconhecimento facial, bem como georreferenciar os 
postos de votação e assim escolhê-los convenientemente, e o SCORE 
(Pacote agregado de resultados eleitorais), que funciona desde as atas 
distribuídas até os centros de contagem, entre outros.

Ann Ravel, ex-Presidente da Comissão Eleitoral Federal dos Estados 
Unidos e Chefe da Missão de Transparência Eleitoral no âmbito das 
eleições de Durango em 5 de junho, compartilhou a experiência das 
eleições americanas em termos de desinformação e intervenção digi-
tal. Ela mencionou um evento ocorrido em 2014 nos EUA que destacou 
a falta de regulamentação de pontos políticos na internet e lembrou 
um comunicado que ela escreveu no qual afirmou que era um grande 
problema para a democracia que a questão não estivesse regulamen-
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tada nos EUA, opinião que a levou a ser acusada de ter intenções de 
censurar a internet e a liberdade de expressão das pessoas, mesmo 
recebendo ameaças. Depois de 2016, foi confirmado que a desinfor-
mação no Facebook era enorme e que havia muitos posts de falsos 
grupos do Facebook da Rússia, que geravam conteúdo com notícias 
falsas em referência às eleições americanas.

Continuando com as apresentações do primeiro painel, Paula Ramírez 
Höhne, Presidente do Instituto de Participação Eleitoral e Cidadã de 
Jalisco, falou sobre a experiência deste estado em referência às quali-
dades e vantagens das urnas eletrônicas locais. 

Ela disse que “há duas décadas, a legislação local de Coahuila abriu 
pela primeira vez a porta para o uso de sistemas eletrônicos para pro-
cessos eleitorais, e depois disso, somente em Jalisco foram desenvol-
vidas urnas eletrônicas e são frequentemente usadas em processos 
eleitorais e mecanismos de participação. Neste caso, foi uma reforma 
à Lei Eleitoral Estadual aprovada em Jalisco em 2005 que tornou pos-
sível a implementação (pesquisa, desenvolvimento, programação etc.) 
desta tecnologia que faz parte da vida democrática de Jalisco há 17 
anos”. Após uma breve visão geral de várias experiências de sucesso 
no uso de urnas eletrônicas em Jalisco, ela garantiu que “a urna não só 
é segura, funcional e confiável, mas também tem várias vantagens que 
a tornam uma ferramenta a ser considerada para o futuro das eleições 
mexicanas”.

Por sua vez, Gabriela de León Farías, Presidente do Instituto Eleitoral 
de Coahuila, também se referiu às qualidades e vantagens das urnas 
eletrônicas locais com base em sua experiência em seu uso e em ou-
tros sistemas informáticos que foram desenvolvidos nos processos 
eleitorais em Coahuila. 

Refletindo sobre o questionamento atual da existência dos Institutos Elei-
torais Locais, ele afirmou que as contribuições que foram feitas do nível 
local para o sistema eleitoral nacional, tais como a urna eletrônica, o sis-
tema de registro de candidatos, o monitoramento dos pacotes eleitorais 
e o sistema de contagem em tempo real, deveriam ser tornadas visíveis. 

Após uma breve pausa, o evento continuou com o segundo painel de 
especialistas composto por Eduardo Fuentes Cálix, Co-Diretor do Con-
selho Nacional Eleitoral de Honduras, que falou sobre as soluções tec-
nológicas para aumentar a qualidade eleitoral e a confiança que foram 
implementadas na CNE.

Ele mencionou que, em primeira instância, eles incluíram o processo 
de registro de candidatos de partidos políticos, alianças e candidatu-
ras independentes, seguido de inovações tecnológicas como o sistema 

biométrico, o sistema de transmissão de resultados usando o sistema 
TREP.

Ele enfatizou que “estes foram apenas avanços tecnológicos que foram 
feitos através da análise da história eleitoral de Honduras e do fortaleci-
mento de nossas instituições eleitorais; são avanços significativos para 
a construção de um processo eleitoral limpo, transparente e participa-
tivo, sobretudo para a geração de confiança na participação cidadã”.

Brasil, as eleições mais tecnificadas do mundo foi o tema abordado 
pelo presidente da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subna-
cionais para a Transparência Eleitoral (CAOESTE), Marcelo Peregrino.

Em um comentário preliminar em nome da CAOESTE, ele disse que 
países como El Salvador, Brasil, Nicarágua, EUA, Hungria, têm um ele-
mento comum, os ataques anteriores ao poder judiciário e também 
em muitas medidas, aos órgãos eleitorais, portanto parece importante 
defender a institucionalidade, a integridade eleitoral, que é possível 
graças aos esforços de órgãos com autonomia institucional para or-
ganizar eleições. Toda vez que vimos ataques a instituições eleitorais, 
vimos ataques à democracia.

Ele passou a se referir ao Brasil, lembrando que a automação da vota-
ção foi um processo lento e gradual ao longo do tempo; foi em 1995 
no Estado de Santa Catarina, onde foi criada a urna de votação ele-
trônica. Em 2008, a identificação biométrica e a chave digital foram 
implementadas.

No Brasil, as urnas eletrônicas estão em funcionamento há mais de 
25 anos e têm mais de 30 níveis de segurança. Todas as características 
das máquinas são relatadas em audiências públicas com a presença de 
promotores, dos partidos, do judiciário e das autoridades eleitorais, 
assim como de todos aqueles que desejam observar o processo. As 
urnas eleitorais são preparadas para serem usadas somente no dia da 
eleição e seu software só funciona das 8h às 17h.

Ele considerou que a segurança do processo eleitoral tem instâncias 
verdadeiramente complexas que o tornam muito mais seguro e rápi-
do do que o processo manual. A urna eletrônica no Brasil tem sido 
o veículo para uma alternância no poder, o que lhe dá credibilidade, 
pois se houvesse qualquer possibilidade de fraude, as partes no poder 
certamente não perderiam.
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Arturo Espinosa Silis, Diretor da Strategia Eleitoral, apresentou al-
guns aspectos legais da implementação da tecnologia nos processos 
eleitorais. Ele apresentou uma das iniciativas desenvolvidas pela Stra-
tegia Eleitoral, como a plataforma de conteúdo da organização que 
engloba todas as informações sobre assuntos eleitorais e é a maior 
da região, acessível, fácil de pesquisar e verdadeira sobre o traba-
lho institucional e os assuntos que são discutidos na arena pública. 

O último orador da VI DemoTech Internacional foi a Conselheira do Ins-
tituto Eleitoral de Coahuila, Madeleyne Ivett Figueroa Gamez, que des-
creveu a evolução das diferentes urnas eletrônicas que foram desen-
volvidas em Coahuila. Ela lembrou que no México existem dois tipos 
de votação eletrônica, offline e online. No caso específico da Coahuila, 
sua urna eletrônica é um modo de votação offline, pois não inclui uma 
conexão com a Internet. 

Embora tenha havido 6 protótipos de urnas eletrônicas ao longo do 
tempo, a última foi um produto do Instituto Eleitoral de Coahuila.

Ele destacou como qualidades e benefícios do uso da urna eletrônica, a 
redução do impacto ambiental, redução de custos, agilidade no escru-
tínio e contagem na mesa de votação, redução de erros ou omissões 
no preenchimento das atas, evita o cômputo de votos inválidos por 
engano, é inclusiva e tem um guia audiovisual.

A reunião culminou com comentários finais de Gabrie-
la de León Farías e Leandro Querido, e um espaço para o pú-
blico assistir a uma demonstração das urnas eletrônicas.


