CANDIDATO: CONSULTE E CONTRATE O RELATÓRIO
#

% no bairro

Ranking

1

TATUAPE

3.702

3,8

2

TONINHO PAIVA - PR com 6.449 votos, em 836 votados

2

SAPOPEMBA

3.658

1,7

5

JULIANA CARDOSO - PT com 8.701 votos, em 894 votados

3

ARICANDUVA

3.601

5,4

1

TRIPOLI - PV com 3.601 votos, em 723 votados

4

PENHA

3.107

2,2

2

TONINHO PAIVA - PR com 10.406 votos, em 946 votados

5

SANTANA

3.020

2,5

1

TRIPOLI - PV com 3.020 votos, em 890 votados

6

JABAQUARA

3.001

1,6

1

TRIPOLI - PV com 3.001 votos, em 939 votados

Este Relatório de Inteligência Eleitoral é personalizado e elaborado
para cada candidato de qualquer município, e tem por objetivo
visualizar e analisar os principais dados e resultados sobre seu
desempenho nas eleições municipais para vereador de 2012, e
assim contribuir para seu sucesso nas próximas eleições.

Bairro

Votos

Mais votado

Votos no bairro em cada local de votação

Geografia da Votação

Analise porque você teve menos votos em local a
poucos metros de onde teve mais, e conheça o
desempenho de seus competidores

Veja claramente no Google o percentual de votos
em cada bairro: seus pontos fortes e fracos

Para os candidatos que não concorreram nas últimas eleições a
vereador o Relatório é elaborado segundo os dados de sua base
eleitoral e outras indicações do candidato.
Seus principais objetivos são conferir ao candidato melhores e mais
objetivos elementos para a formulação ou aperfeiçoamento de sua
estratégia eleitoral e contribuir para o alinhamento de posições e
propostas de sua equipe de assessores.
Pode também ter valor de marketing junto a seus apoiadores e
eleitores, além de ter potencial para reduzir gastos de campanha,
pela capacidade de focá-la em aspectos e lugares mais importantes
e com maior potencial eleitoral.

Competidores no bairro
1 PV

TRIPOLI

3.601

2 PSB

OTA

2.234

Lista de todos os locais de votação nos bairros e seu desempenho em cada um deles

Vários gráficos para sua análise

#

Local de Votação

Votos
3.601

Eleitores
66.423

%
5,4

Endereço

3 DEM SANDRA

1.630

1

EE PROF. MOACYR CAMPOS

469

11.330

4 PSDB PATRICIA

1.308

2

EE EDUARDO CARLOS PEREIRA

314

5.069

6,2 AV. INCONFIDENCIA MINEIRA, 576

5 DEM ZAMBERETTI 1.121

3

EE DEPUTADO NORBERTO MAYER FILHO

278

4.931

5,6 RUA MANUEL LUIS DE VERGUEIRO, 365

6 PTB

SÉRGIO

1.084

Veja o nível de renda nos locais de votação e analise como ela influencia sua
votação: as cores mostram a Classe econômica em cada setor do bairro (IBGE) e
os ícones mostram os locais de votação: o Relatório analisa para você!

O Relatório é único e inovador: lhe permite visualizar e analisar os
fatores que influeciam sua votação, inclusive ao nível de renda dos
moradores do local, sua idade, classe social, a situação de seus
imóveis, e várias outras informações que finalmente permitem que
você realmente conheça seu eleitor e afine sua mensagem eleitoral
Veja um exemplo completo em
www.inicio.com.br/TseRelatorioLog.asp

4,1 AV. RIO DAS PEDRAS, 2.022

Mostra também como foi a votação de todos os candidatos em cada local de votação!


O Relatório não apenas mostra todos os dados e
mapas, mas ainda os analisa e oferece dicas,
sugestões e lista potenciais dificuldades



Também oferece uma lista otimizada de locais de
votação onde você poderia concentrar a ação de
seus cabos eleitorais



No caso do candidato desejar fazer uma mala
direta (Correios) também temos como lhe
formecer uma lista completa de endereços dos
locais para onde deseja enviá-la



Além dos dados sobre o candidato, o Relatório
mostra e analisa os dos partidos e dos
candidatos competidores



O Relatório calcula o nível de competitividade da
eleição, no município e em seus bairros, e o
candidato terá informação valiosa para suas
análises



O Relatório custa uma fração do que algo
parecido, se existir, custaria em Instituto de
Pesquisa ou similar: RSVIANNA@HOTMAIL.COM

Neste heat map você vê claramente as regiões onde
sua votação foi maior (vermenlho) ou menor (verde)

Todos os dados do Relatório são dos TREs e do IBGE
Coordenadas e mapas foram validados pelo Google

Nada substitui o conhecimento concreto do político das realidades sócio-econômicas e eleitorais de um município e de seus bairros.
No entanto, dispor de dados confiáveis sobre essas populações passa a ser fundamental tanto para o administrador público quanto para a classe política.
Desenvolver capacidades de captação desses dados e sua análise é essencial para todos os agentes públicos. Este Relatório tem o objetivo de contribuir para este objetivo.
Está amplamente demonstrada e documentada a vantagem, inclusive competitiva, que os agentes políticos têm ao incorporarem esses mecanismos objetivos de conhecimento e avaliação
de informações. Outra vantagem, às vezes subestimada, refere-se ao seu poder de alinhar as visões, posições e propostas das equipes dos candidatos, ou do gestor público.
Se sua posição eleitoral se explica por razões concretas de natureza histórica e política, sabe-se que as circunstâncias eleitorais podem variar muito de um período a outro, podendo levar
a revezes muitas vezes inesperados, razão pela qual o permanente estudo não apenas dessas circunstâncias políticas, mas também de informações objetivas, podem contribuir para o
sucesso em eleições futuras.
Sua assessoria deve analisar os dados deste Relatório com o objetivo de avaliar as possibilidades de manutenção, ou mesmo de ampliação, da presença do candidato nas várias regiões do
município, ou para consolidar alianças com outros candidatos de seu partido, cuja presença nesses outros bairros e regiões seja reforçada com essas alianças.

