
O Conversador é o aplicativo que organiza a 
comunicação casa a casa da sua campanha. 
Ele permite conversar com as pessoas de forma 
mais inteligente, entender suas ideias, opiniões, 
necessidades e desejos. 
Você precisa organizar estas informações e 
definir quem são seus eleitores, onde se 
encontram, quais seus interesses, e os melhores 
caminhos para entrar em contato com eles de 
uma forma eficiente.

Contate. Converse. Conheça. Convença.

É CONVERSANDO 
QUE A GENTE 

SE ENTENDE

A campanha eleitoral tradicional perdeu a eficiência. No mundo 
todo, nunca os eleitores estiveram tão desconfiados, insatisfeitos e 
irritados e no Brasil não é diferente. Atualmente, as eleições 
possuem um alto grau de votos nulos, brancos e abstenções, 
demostrando que os partidos e políticos estão em baixa. Os 
eleitores estão impacientes e exigem mais respostas.

www.oconversador.com.br

O MODO DE 
PENSAR DAS 

PESSOAS MUDOU. 
A POLÍTICA MUDOU. 
A FORMA DE FAZER 

CAMPANHAS, 
TAMBÉM.



CONVERSA 
E TECNOLOGIA, 
O SEGREDO DA 

CAMPANHA 
ELEITORAL 
MODERNA.

www.oconversador.com.br

COM O CONVERSADOR VOCÊ PODERÁ:

É PRECISO VOLTAR À BASE 
DA POLÍTICA: A CONVERSA

Produzir questões 
específicas para 
cada momento 
da sua campanha;

Acompanhar em 
tempo quase real 
o resultado de sua 
campanha de rua;

Ver em um mapa 
georreferenciado 
os resultados de 
suas conversas;

Construir 
clusters e filtros 
para entender 
e conversar 
melhor com  
seus eleitores;

Capturar demonstrações de 
apoio por meio de vídeos e 
fotos dos apoiadores;

Fazer inserção simultânea 
de dados e organizar 
automaticamente as 
informações inseridas;

Fazer a análise dos dados 
por meio de uma interface 
gráfica facilitadora.

O diálogo nunca foi tão importante na 
tomada de decisão do eleitor. Para auxi-
lia-lo nesse processo, O Conversador 
ajudará a otimizar sua campanha. 
Utilizando a tecnologia digital, ele nos 
permite iniciar uma conversa na rua e 
continuar nas mídias sociais, organizar pes-
soas em temas de interesse, regiões da 
cidade, ou qualquer outro cluster que se 
queira e estabelecer conversas a partir 
destas informações. Além disso, ele fortalece 
a relação com apoiadores, transformando-os 
em voluntários e ajuda a construir diálogo 
com os indecisos, conquistando seus votos.


