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Garantir a publicação dos resultados precisos, seguros e eficientes é tão importante
para uma eleição como a própria votação.
Uma tarefa poderosa por si só, o Parlamento Europeu forneceu um desafio adicional à
divulgação de resultados devido ao número
de países e idiomas envolvidos.
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O desafio

A Scytl foi encarregada de publicar a resolução no site oficial dos
resultados eleitorais da União
Europeia para a eleição do Parlamento de 2019. Esta missão
tornou-se ainda mais difícil, considerando que os resultados
deveriam ser acessíveis a todos
os 28 Estados membros e em
todas as 24 línguas oficiais da
UE, tudo isso em tempo hábil.

Foi um prazer poder trabalhar com os especialistas em eleições da Scytl neste projeto.
Estamos orgulhosos e emocionados que
nosso trabalho em equipe tenha sido uma
entrega bem sucedida de resultados seguros
para uma das maiores eleições do mundo.”
Nicolas Bécuwe
Diretor sênior da Divisão Pública
Kantar

Mais de 400 milhões de europeus estavam aptos para votar
nas eleições, elegendo um total
de 751 membros do Parlamento
Europeu (MPE). Depois de receber os resultados da nossa parceira Kantar, os dados precisaram ser processados de forma
eficiente e segura pela Scytl,
para assim serem apresentados
aos representantes do Parlamento Europeu para que
pudessem efetuar a revisão do
mesmo. Após a aprovação o
resultado foi publicado no site
oficial dos resultados eleitorais,
disseminados
em
diversos
canais e integrado em um
widget on-line utilizado por 250
meios de comunicação nacionais e internacionais.
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COM HORÁRIO

A PRÁTICA LEVA
À PERFEIÇÃO

O planejamento deste projeto começou
nove meses antes do dia da eleição,
assegurando que nós teríamos o tempo
necessário para personalizar a solução
para as especificidades deste caso.

Nossa equipe realizou três ensaios
gerais e cinco testes de aceitação de
usuário (UATs) antes da noite eleitoral,
garantindo a satisfação do cliente e
eficiência da solução.

DADOS HISTÓRICO

A equipe de especialistas em eleições
da Scytl também trabalhou para
documentar e fazer upload no site
oficial dos resultados históricos da
eleição do Parlamento da UE que
relembram à década de 1970.

A solução
Para lidar com esse desafio exigente, os especialistas em eleição e
tecnologia da Scytl implementaram o Scytl Election Night Reporting. Depois que nossa parceira Kantar reuniu os resultados de cada
país, eles foram transmitidos com segurança para o centro de dados
da Scytl em Barcelona. Em seguida, nossa equipe processou os
dados e os enviou para uma infraestrutura baseada em nuvem, onde
eles foram disponibilizados para revisão pelos funcionários do Parlamento Europeu. Uma vez dado o sinal verde, os resultados foram
publicados no site oficial dos resultados eleitorais da União Europeia,
organizado pela Scytl, tanto a nível nacional quanto europeu. Neste
momento, também pudemos enviar atualizações automaticamente
através de canais, como as redes sociais da União Europeia.
Para garantir o sucesso desse projeto, a equipe da Scytl começou a
se preparar com nove meses de antecedência. Durante esse período,
realizamos três testes separados, além dos cinco testes de aceitação
do usuário, a Scytl montou o centro de coleta de dados em Barcelona, bem como um centro de emergência em Frankfurt. Nossos especialistas em eleições também puderam enviar os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, remontando à década de 1970, ao
site oficial dos resultados, sendo a primeira vez que os resultados
foram disponibilizados em um único local on-line.
Com o Scytl Election Night Reporting, pudemos publicar os resultados de mais de 210 milhões de eleitores em todos os 28 estados
membros da UE em todos os 24 idiomas oficiais. Depois de receber
os dados da Kantar, foram necessários menos de 10 minutos para
revisar, publicar e distribuir os resultados. O site oficial dos resultados
eleitorais recebeu mais de 300 visitas por segundo somente na noite
da eleição, e mais de 13 milhões de visitas nas 12 horas posteriores ao
encerramento das eleições. Os dados dos resultados também foram
aproveitados por cerca de 250 meios de comunicação globais. Mais
importante ainda, todos os dados enviados da Kantar para a Scytl e
depois publicados pela UE, foram transmitidos de forma segura com
assinaturas digitais e certificados, garantindo sua integridade e verificabilidade.
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Experiência global e comprovada
Na Scytl, ajudamos governos e organizações do mundo inteiro a participarem de uma
democracia participativa, capacitação de cidadãos e membros e transparência pública
com maior segurança e eficiência por meio de tecnologias inovadoras.
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