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Sobre
É fato apresentado em inúmeras reportagens que passamos hoje por uma crise de 
representação. Pessoas se sentem totalmente desconectadas da política, 
chegando ao ponto de nem saber em quem votou e que não consegue acompanhar de 
perto as ações dos seus eleitos.

O Ação Política surge para reforçar a ligação entre eleitor e político. 

As formas de acompanhamento do trabalho do nosso político não são fáceis e as 
pessoas estão acostumadas com soluções práticas, rápidas, com base no que o 
dia-a-dia necessita. 

O objetivo do Ação Política é tornar isto uma realidade. É necessária uma 
participação ativa e real dos eleitores junto aos seus eleitos.



Sobre
Sendo assim, propomos uma forma de inovação no espaço virtual do político, 
atendendo aos eleitores que preferem participar através do meio digital, com:

- implementação de uma comunicação com o eleitor de forma intuitiva.

- possibilidade de uma efetiva prestação de contas, em tempo real, dos eleitos 
aos seus eleitores, promovendo a continuidade dessa relação.

- viabilização de um modelo efetivo de participação política.



Valores para Eleitores e políticos
Valor para os Eleitores

❖ Transparência 
❖ Confiança
❖ Comunicação
❖ Participação
❖ Empoderamento do Eleitor

Valor para os Políticos
❖ Comunicação direta com toda a sua base de eleitores
❖ Poder ampliar sua base
❖ Gerenciar a base



O Problema
Quem hoje consegue acompanhar o 
desempenho de seu representante 
político nas diversas instâncias do 
legislativo?

Dificuldade na participação das 
decisões políticas por parte dos 
eleitores, bem como da avaliação do 
desempenho de quem nos representa.

Quem enfrenta: Todo eleitor com 
interesse na política.

Alguém mais faz estes questionamentos?

Em quem eu votei mesmo para deputado 
federal?

Como acompanhar seu trabalho?

Onde obtenho suas informações?
- Página na internet
- Blog
- Rede social (qual?)

Como posso participar das decisões?

Como mensurar o seu desempenho? 

Devo votar nele novamente?



A solução
Um aplicativo para celulares que 
implementa uma  rede social para 
promover a educação, consciência e a 
participação política, aproximando 
Eleitores, Políticos e Candidatos.

A participação se dá através da 
democratização das decisões. Além 
disso, o eleitor avalia seu político 
através de dois indicadores de 
desempenho:
- % representação;
- % Comprometimento com a base 

eleitoral





Home do Eleitor
Políticos seguidos em cada 

esfera do legislativo



Timeline Político
Eleitor visualiza e 

participa das postagens do 
político



Sobre o Político
Indicadores e principais 
informações do político



Sobre o Eleitor
Informações cadastrais do 

eleitor



Seleção do Eleitor
Eleitor faz buscas simples 
selecionando seu político



Seleção do Eleitor
Eleitor faz buscas avançadas 
selecionando seu político



Timeline
Tipos de postagens



Visão pelo perfil Político



Sobre o Político
Informações cadastrais do 

político



Home
A tela principal do político 

é sua própria timeline



Curtiram
Meus eleitores que curtiram



Comentaram
Meus eleitores que 

comentaram



+ post
Incluindo uma nova postagem



Estatística
Meus eleitores



Minha lista
Meus eleitores



Enquete
Forma para chamar a base 
eleitoral a participar



Resultado Enquete
Acompanhamento da 

participação



Quem na Enquete
Acompanhamento da 

participação



Gráfico da Enquete
Acompanhamento da 

participação



Mudanças
https://resultadosdigitais.com.br/blog/facebook-mudanca-algoritmo/

https://marketingdeconteudo.com/algoritmo-do-facebook/

https://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/11/14/facebook-reduz-alcance-d
e-paginas-com-ma-qualidade-no-brasil.htm

Conclusão: não dependa somente do Facebook, construa sua base de Eleitores

Tenha em mente que a sua audiência no Facebook não é exatamente sua e que uma 
leve mudança no algoritmo pode comprometer todos os seus resultados.

Já uma base de Eleitores não. Essa lista é sua e nela estão pessoas que podem 
ser contatadas facilmente. É o seu maior ativo de Marketing Digital.

https://resultadosdigitais.com.br/blog/facebook-mudanca-algoritmo/
https://marketingdeconteudo.com/algoritmo-do-facebook/
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/11/14/facebook-reduz-alcance-de-paginas-com-ma-qualidade-no-brasil.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/11/14/facebook-reduz-alcance-de-paginas-com-ma-qualidade-no-brasil.htm


Podemos ajudar a promover mudança e uma melhora na educação política
Contato: acaopoliticabr@gmail.com


