


Eleições como Serviços - EaaS

Fornecemos a solução para a sua eleição, como 
serviço, contemplando desde a análise de 
requisitos, infraestrutura em nuvem, plataforma 
de voto a distância e presencial, até o 
atendimento personalizado ao cliente e 
ao eleitor. O seu trabalho será apenas 
nos informar quem está concorrendo e 
quem são os eleitores.

Integração

Nas eleições híbridas, conferimos a 
possibilidade de votos presenciais e a 
distância de forma simultânea, sem a 
obrigação do eleitor ter que votar em 
local específico, por vezes longe de 
seu domicílio. Como a consulta ao 
eleitor é feita on-line, este poderá 
escolher o local de votação pela 
sua conveniência.

Acessibilidade

As eleições a distância ampliam o acesso
 ao voto, possibilitando aos eleitores que
tenham dificuldade de mobilidade ou que
estejam fora de seu domicílio eleitoral, a

votarem pela internet com a mesma
segurança do voto presencial.



Proteção Física

Parte da nossa solução permanece
 desconectada da internet, com todo o
comando da eleição ocorrendo fora do

sistema on-line.

Isto propicia que o processo de
fiscalização e auditoria da eleição

ocorra de forma análoga a uma
eleição presencial, em que é

possível estabelecer um cronograma
de atividade apenas diante da presença

dos atores designados.

Nossa solução contempla ainda uma forma
de proteção criptográfica (segredo M de N)
que permite eleger grupos de pessoas que

são requeridos para, de forma conjunta,
administrarem as informações acerca do processo

eleitoral, semelhante ao comando de lançamento de um míssil.

Segurança Jurídica

Como toda a integridade é garantida através
de mecanismos criptográficos irrefutáveis,
os riscos jurídicos são minimizados uma
vez que não há questionamentos acerca
da manipulação de votos ou das
informações colhidas durante o pleito.



Autenticidade

O eleitor poderá votar com uma senha secreta, através de autenticação
 de dois fatores, em que recebe um token em seu e-mail pessoal ou por

 mensagem de texto em seu telefone.
 

Também poderá votar através de certificados digitais
 ICP-Brasil, sem a necessidade de senhas, ou

 ainda através de autenticação por biometria
 facial com verificação nas bases de dados
 da Receita Federal, Denatran entre outros.

 
Após realizar seu voto, o eleitor recebe

 um comprovante de votação contendo um
 código criptográfico que poderá ser
 utilizado para verificar se o voto foi

 corretamente computado, sem que isso
 possa ferir o sigilo do voto.

Privacidade

Os votos são criptografados quando o eleitor os
realiza em seu navegador, e só poderão ser
decriptografados e apurados pelas pessoas
designadas para tal.

Em conformidade com a LGPD, os dados
dos eleitores são armazenados em nossa
base de dados totalmente encriptados,
sendo possível acessá-los apenas pela
interface da plataforma e somente por
pessoas autorizadas.



Flexibilidade

A solução foi desenhada para a realização 
de eleições e/ou assembleias 
personalizadas de acordo com a 
necessidade do cliente. 

Adequamos a solução para comportar a 
identidade visual, as informações e as 
regras estabelecidas para o seu pleito, 
possibilitando eleições por candidatos ou 
chapa ou até mesmo votações em 
matérias de assembleias virtuais.
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Menor Custo

O custo das eleições virtuais chega a ser 
40% inferior ao de uma eleição presencial, 
por não necessitar de locais de votações 
físicos ou de trabalhadores para a 
segurança e identificação dos votantes.

Integridade

A solução BEEVoter conta com inúmeras
 técnicas criptográficas que permitem a

 garantia da integridade das informações
 fim-a-fim, sendo possível garantir que

 o voto do eleitor não sofreu modificações
 desde sua geração pelo eleitor até o
 momento da apuração do resultado.

Tudo que é feito no sistema produz registros
 protegidos por técnica análoga ao Blockchain,

 que impede qualquer prática ilícita no
 sistema de votação.



Transparência

Toda a solução foi desenhada para 
emitir artefatos em todas as suas 
etapas, que poderão ser 
armazenados e utilizados para 
verificações a qualquer tempo, 
garantindo que o resultado da eleição 
corresponda à vontade do eleitor e que 
não sofreu qualquer adulteração.

Simplicidade

Nossa solução foi amplamente testada
 em inúmeros pleitos, atestando a

 facilidade e a simplicidade para
 os eleitores, independente de faixa
 etária ou habilidade em tecnologia.

Agilidade

O resultado é apurado quase
 imediatamente após o encer-

ramento, sem a necessidade de
 contagens de votos manuais

 demoradas e sujeitas a
 inúmeras falhas.



Mobilidade

Nosso framework contempla solução de 
voto a distância, em que o eleitor vota a 
partir de um computador pessoal ou de 
seu dispositivo móvel, através de seu 
navegador de internet em uma 
aplicação totalmente responsiva.
 
Contempla também solução para 
votações presenciais, por votos por 
correspondência e ainda com unidade 
de resposta interativa de voz (IVR), 
permitindo eleições híbridas 
completamente integradas.

Experiência

Nossa equipe atua no mercado há mais de uma
 década em votações à distância, visando sempre

 a segurança, integridade, transparência e
 principalmente a satisfação dos

 clientes.

 Já realizamos mais de uma centena de pleitos
 eleitorais, desde pequenas eleições com
 poucas dezenas de votantes até pleitos

 com mais de um milhão de eleitores,
 todos com sucesso absoluto.
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