
URNA ELETRÔNICA



Quem Somos

A RMABRASIL TECNOLOGIA SMS LTDA está presente no mercado de trabalho

desde 2012, sempre atendendo com excelência as necessidades das empresas

através do produto URNA ELETRÔNICA ELEIÇÂO CIPA DIGITAL. Buscamos

constante aprimoramento de nosso portfolio, e o resultado desse trabalho é

visto na qualidade e aceitação de nosso produto ao longo dos anos, pelos

nossos clientes. A RMABRASIL tem uma atuação relevante em diversas áreas

como: Industrias farmacêuticas, bebidas, redes de hospitais, metalúrgicas,

petroquímicas, petrolífera e etc... Tendo uma alta aceitação no mercado.



A URNA ELETRÔNICA é uma plataforma completa para realizar votação 
de diversos tipos pleitos de forma online desde a divulgação do edital 
até apuração dos votos.

Nossa plataforma atende a pleitos de eleição de Clube - Associação -
Grêmio - Condomínio - Conselhos

Utilizamos plataforma em nuvem, com infraestrutura de servidor 
Cloud dispensando instalação de software na empresa do cliente, tudo 
é feito via web.

Segurança e disponibilidade 24 hrs por dia. 

Utilizamos certificado na criptografia dos dados entre o cliente e o 
nosso servidor para garantir a privacidade, confidencialidade e 
integridade dos dados.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Em atendimento a LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. - LGPD

NOSSA 

PROPOSTA



Nossa politica

Visão

Ser conhecida por todo mercado brasileiro por sua linha de produto ELEIÇÃO DIGITAL de 

alta qualidade e relevância, seus serviços prestados as empresas pela conduta ética de seus 

profissionais;

Ter junto ao público em geral uma imagem confiável, cômodos e eficazes no atendimento;

Ser considerada uma excelente empresa no mercado digital;

Figurar entre as melhores empresas do ramo.

Missão
Promover bem-estar colocando à disposição da empresas soluções digitais modernas 

que contribuam para a melhoria da qualidade de votação online digital.



Valores

Comunicação

Encorajamos a maturidade na comunicação,

sendo transparentes e bem-intencionados em

todos os nossos relacionamentos, lidando

aberta e sinceramente com nossas diferenças

para assegurarmos o alinhamento e a

compreensão da mensagem.

Ética, Respeito e Integridade

Conduzimos nossos negócios com alto padrão

de ética, respeito e integridade entre os

profissionais. Reforçamos a justiça e o respeito

nas palavras e ações do dia a dia, aceitando às

diferenças individuas e mantermos nosso

vínculo de confiança.

Excelência e Qualidade

Promovemos, buscamos e mantemos a

excelência em tudo o que fazemos, através do

comprometimento pessoal com a qualidade dos

produtos e serviços providos pela empresa.

Inovar e Criar

Incentivamos a criação e inovação de soluções

e ideias, que possam ser aplicadas no cotidiano

para promovermos melhores desempenho e

resultados.



Configuração do cronograma da
eleição.

Importação do cadastro dos
eleitores com Integração com o
RH da empresa, através de
planilha do Excel.

Inscrição de candidato presencial ou 
pela internet.

Envio de convites por e mail com o 
formulário de inscrições de candidatura.

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA CIPA DIGITAL 

Envio de convites por e mail, ou
WhatsApp com o link e a senha
para votação.

Emissão do relatório zerézima
antes da votação, que atesta a
transparência e veracidade da
urna.

Urna disponível para votação pelo 
computador, tablet e celular do 

eleitor.

Votação por sistema de QrCode.

Acompanhamento em tempo real
da votação com gráfico, incluindo
painel consolidado.

Apuração dos votos logo após o
término da votação.

Divulgação do resultado por e mail.

Gerenciador e emissor de documentos, 
tais como Editais, Atas e Documentos 

anexos.

Backup dos documentos



NÍVEIS DE CAMADA DE 

SEGURANÇA PARA 

VOTAÇÃO

Camada 1: Acesso a urna apenas com a 
IDENTIFICAÇÃO do eleitor.

Camada 2: Acesso a urna com a 
IDENTIFICAÇÃO do eleitor + Senha 
definida previamente.

• Disponibilidade de 2 níveis 

de camada de segurança.



Principais Telas da Plataforma















APURAÇÃO DOS VOTOS
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