Sistema de gestão estratégica de campanha Política, que possibilita aos
coordenadores, o acompanhamento efetivo das metas da campanha e do
nível de empenho e comprometimento de cada uma das pessoas
engajadas na campanha por meio de uma rede de relacionamento
fechada que ganha autonomia de crescimento à medida que as pessoas
vão se envolvendo com a campanha, sem que os coordenadores percam a
capacidade gerencial da campanha pessoa a pessoa.

Defina sua estratégia de segmentação\agrupamento por meio de árvore de hierarquia de liderança.
BENEFÍCIOS
1. Controle efetivo da
segmentação/agrupamento;
2. Visibilidade efetiva das verdadeiras
lideranças;
3. Descentralização do gerenciamento
de grupos;
4. Rápida visão do n° de eleitores
prometidos e do n° de eleitores
trazidos para a campanha;
5. Estimula a competitividade entre as
lideranças.

As metas de campanha e de cada liderança são acompanhadas semanalmente pelos gestores da campanha.

BENEFÍCIOS
1. Avaliação semanal do
desempenho de cada
liderança;
2. Visão do desempenho
por meta/realizado e
acumulado;
3. Apoio à tomada de
decisão e
realinhamento das
estratégias de
campanha.

www.cibia.com.br

As mídias podem ser planejadas e quantificadas.

BENEFÍCIOS
1.
2.
3.
4.

Controle efetivo da distribuição de adesivos, placas, santinhos, identificadores de residências;
Controle de agendamento de bandeiradas e seus locais;
Registro das pesquisas de opinião e de seus principais adversários;
Projeção de votos captados com as ações de mídia.

Agendamento de reuniões e acompanhamento de resultados.
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BENEFÍCIOS
1. Cadastro de reuniões
com estimativa de
captação de votos;
2. Cada liderança pode
agendar reuniões
sinalizando os
responsáveis por ela;
3. Cada responsável
gerencia sua lista de
convites confirmando
ou não sua
participação;
4. Verificação imediata
dos resultados de cada
evento (participantes
versus votos trazidos).

A comunicação pode ser feita para todos os integrantes da campanha ou para determinado nível de liderança.

BENEFÍCIOS
1.
2.
3.
4.
5.

Registro efetivo da comunicação;
Sigilo da comunicação;
Controle das mensagens enviadas (quem, quando, o que, para quem);
Controle de quem recebeu e de quem leu a mensagem;
Indicadores do nível de interação dos participantes da campanha.

O agrupamento de eleitores por bairro de votação é cruzado com o número de eleitores aptos do TRE.
BENEFÍCIOS
1. Identificação de bairros com baixo
índice de eleitores na campanha;
2. Visualização do desempenho da
liderança em cada bairro;
3. Diferenciação de bairro de votação
e bairro de moradia atual.
OBS: Apenas cidades com mapa no
Google têm informações visuais. As
demais têm essas informações através
de relatórios.
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Os pedidos recebidos são registrados e seu andamento e\ou desdobramentos são registrados passo a passo.
BENEFÍCIOS
1. Identificar quem,
quando, o que solicitou,
e qual o desfecho da
solicitação;
2. Possibilidade de
justificar (após a
campanha) os pedidos
atendidos.

A franquia mensal é composta pelo licenciamento do software somado ao volume de cadastro de novas
pessoas realizado durante o mês. O licenciamento mensal do software equivale a R$ 200,00 (Duzentos Reais). E
cada lote de 1.000 pessoas cadastradas equivale a R$ 300,00 (Trezentos Reais). Dessa forma, se uma campanha
obtiver 3.015 novos eleitores cadastrados no mês, serão cobrados 03 lotes.
Validade da Proposta: 30 dias.
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