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OLÁ!

Eu sou Rodrigo Coimbra
Estou aqui pela Seção de Voto Informatizado/TSE
@rodbra
rodrigo.coimbra@tse.jus.br
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1.
A informatização 
do processo 
eleitoral

Um breve histórico 
da informatização 

do processo 
eleitoral brasileiro





2.
A preparação das 
urnas e a votação 
paralela

O que são os 
processos de 

preparação das 
urnas para as 
eleições e de 

“votação paralela”



COMO AS URNAS SÃO PREPARADAS PARA UMA ELEIÇÃO

▸ Processo descentralizado, feito pelos TREs e 
cartórios eleitorais

▸ A cada eleição o software desenvolvido pelo TSE é 
instalado nas urnas, acompanhado dos dados de 
eleitores e candidatos

▸ Processo auditável



PREPARAÇÃO DAS URNAS: 
GEDAI-UE

Aplicativo Qt que agrega dados 
de eleitores e candidatos e gera 
as mídias para carga das urnas









O QUE É A VOTAÇÃO PARALELA

▸ Processo de auditoria das urnas no dia da eleição
▸ Objetivo: verificar se as urnas que serão utilizadas 

na eleição funcionam corretamente
▸ Sábado: sorteio de urnas já instaladas
▸ Domingo: votação monitorada nas urnas sorteadas



VOTAÇÃO PARALELA: SAVP-SORTEIO E SAVP-VOTAÇÃO

▸ Dois aplicativos Qt
▸ SAVP-Sorteio apoia o sorteio das urnas
▸ SAVP-Votação apoia a votação nas urnas sorteadas







3.
Plataforma 
desktop antiga

A plataforma de 
software desktop 

utilizada até 2010, 
baseada em 

ferramentas e 
frameworks 

proprietários



PLATAFORMA DE SOFTWARE 
ANTIGA: PROPRIETÁRIA

▸ C++ Builder - 2004
▸ Custo com licenças
▸ Dificuldade de atualização 

e de incorporação de 
novas tecnologias

▸ Código-fonte fechado



4.
Migração para Qt

A migração da 
plataforma 

desktop para Qt e 
ferramentas de 

código aberto em 
2012



MIGRAÇÃO PARA QT

▸ Uso de software livre
▸ Atualização frequente
▸ Sem custos de licença
▸ Escolha fácil: Qt 4



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

▸ GCC e Make no Windows - MinGW
▸ Liberdade de uso de editores - Eclipse CDT
▸ Qt exclusivamente para a GUI
▸ Integração com outras tecnologias - boost, 

OpenSSL, libCURL, SQLite, iiiasn1…



USO DO QT

▸ GUI: QWidget’s
▸ Múltiplas aparências: CSS para os QWidget’s
▸ Relatórios: QDocument
▸ Reprodução de áudio: QAudio
▸ Imagens: plugins imageformats























5.
Lições 
aprendidas

Lições aprendidas 
com o Qt desde 

2012



LIÇÕES APRENDIDAS

▸ Transparência
▸ Facilidade de atualização - nem tanto assim do Qt 4 

para o Qt 5
▸ Boa integração com outras tecnologias
▸ Rapidez na criação de aplicativos



6.
Futuro

Ideias para o 
futuro do Qt no 

processo eleitoral 
brasileiro



IDEIAS PARA O FUTURO

▸ Migração para Linux
▸ Expansão do uso do Qt em substituição a outras 

tecnologias
▸ Qt na urna eletrônica



CONVITE
Teste de Público de Segurança
28 a 30 de novembro, Brasília
http://www.tse.jus.br/hotsites/teste-publico-seguranca-2017

http://www.tse.jus.br/hotsites/teste-publico-seguranca-2017


OBRIGADO!

Perguntas?
@rodbra
rodrigo.coimbra@tse.jus.br
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