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Imagine passar por todas as etapas 
do embarque aéreo sem apresentar, 
em nenhum momento, qualquer tipo 
de documentação. Um sistema de reco-
nhecimento por biometria, que valida a 
identidade do viajante por selfies tirados 
na hora comparados com a base de da-
dos do Denatran, foi um dos destaques 
do segundo dia do Digital Week MInfra. 

Desenvolvida pelo Serpro para o Mi-
nistério da Infraestrutura, a tecnologia 
está em fase piloto, com previsão de 
implantação do embarque de testes ain-
da para este ano.  “A responsabilidade 
pela validação da identidade do viajante 
deixa de ser das companhias aéreas e 
passa a ser feita, com toda segurança, 
pelo Governo Federal”, anunciou o 
coordenador da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil, Carlos Eduardo Gomes. 

O sistema “Embarque Seguro” tam-
bém poderá permitir o controle de toda 
a trajetória do viajante, seu histórico 
e das pessoas que compartilharam 
voos com ele. “Isso é uma ferramenta 
essencial para as políticas públicas de 
saúde, principalmente em um contexto 
de pandemia. Sem falar que o embarque 
passa a ser feito sem qualquer contato 
físico”, avaliou. No futuro, o sistema 
poderá integrar dados de órgãos di-
versos, como Interpol e Polícia Civil, 
avisar o viajante quanto tempo falta 
para a saída do vôo e, ainda, identificar 

A tecnologia está em fase piloto, com previsão de implantação do embarque de testes 
ainda para este ano.
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O Sebrae-SP se uniu 
às fintechs BizCapital e 
Nexoos para viabilizar 
o Programa de Crédito 
Retomada, uma iniciativa 
inédita que reúne tecnolo-
gias inovadoras para fazer 
os recursos chegarem mais 
rápido para empresas que 
buscam financiamento 
nesse período. O Programa 
prevê condições facilitadas, 
com carência de seis meses, 
prazo de pagamento de até quatro anos e taxas de juros 
que variam de zero a 0,7% ao mês. 

Criado para ajudar o pequeno empreendedor na supe-
ração dos impactos causados pela crise da Covid-19, a 
expectativa é atender, na primeira fase, cerca de três mil 
empresas, com desembolso total de R$ 50 milhões. Todo 
o processo de solicitação do empréstimo é feito online, 
sem burocracia e sem exigências de bens ou imóveis 
como garantias.

Para trazer essa agilidade e desburocratização para 
o processo, o Sebrae-SP se aliou às fintechs, startups 
que aplicam alta tecnologia em soluções voltadas para 
o mercado financeiro. Com isso, o empreendedor terá a 
liberação do crédito na conta em até sete dias e todo o 
processo acontecerá online, por meio de plataforma das 
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Victor Tubino (*) 

A tecnologia ganhou 
força após a pan-
demia da Covid-19 

porque digitaliza atividades 
realizadas por humanos, 
garantindo, desta forma, 
o distanciamento social 
para combater o avanço do 
Coronavírus sem que seja 
comprometida a manuten-
ção dos serviços prestados 
pelas empresas. 

Um estudo global feito pela 
Protiviti com a colaboração 
da ESI ThoughtLab dá cor-
po à tendência do RPA ao 
apontar que companhias dos 
Estados Unidos e de alguns 
países da Europa deverão 
investir significativamente 
em projetos para a imple-
mentação desta tecnologia. 

Em empresas de grande 
porte, o investimento deve 
chegar até US$ 20 milhões, 
enquanto nas de médio porte 
ficará em cerca de US$ 5 
milhões. 

A previsão ocorreu antes 
da pandemia, ou seja, esses 
números devem ser elevados 
em função da demanda por 
este modelo de tecnologia 
após percebemos a neces-
sidade de automação nos 
momentos de crise. 

Há alertas para identificação de possíveis paradas do robô? 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MARIO IVÁN SANDOVAL STURIONE, estado civil solteiro, profissão 
projetista mecânico, nascido no Chile, no dia (15/06/1982), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, filho de Ernesto Juan Del Rosario Sandoval Godoy e de Jeni Yolanda 
Sturione Vargas. A pretendente: LILIAN RAMOS PIERRE, estado civil solteira, profis-
são cuidadora de idosos, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/10/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-SP, filha de René de Souza Pierre 
e de Elizete Ramos Pierre. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do 
município de Guarulhos, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ARNAUD DE LIMA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Queimadas - PB, no dia (26/08/1951), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Egidio de Lima e de Rita Latão de Souza. A pretendente: ANA 
FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em  
Pilões - PB, no dia (26/07/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Cícero Rafael do Nascimento e de Josefa Ferreira do Nascimento.

O pretendente: MISAEL SALES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão armazenista, 
nascido em Salvador - SP (Registrado no Distrito de Plataforma), no dia (21/01/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo-SP, filho de Jorge Moreira da Silva 
e de Maria Antonia Sales da Silva. A pretendente: RUTHE SILVIA DA COSTA, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
no dia (30/10/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Dercio Barroso da Costa e de Sandra Silvia da Costa.

O pretendente: FABIANO RIBEIRO ANDRADE, estado civil solteiro, profissão bom-
beiro civil, nascido em Guarulhos - SP, no dia (29/07/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Andrade da Silva e de Teresinha 
Ribeiro. A pretendente: FATIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (21/08/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Francisco de Souza e de 
Sandra Pereira de Souza.

O pretendente: KLEBSON MANOEL MATOS DE AMORIM, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em Cuiabá - MT, no dia (20/03/1987), residente e domiciliado 
em Cuiabá - MT, filho de Manoel Bom Despacho de Amorim e de Dulceni Arruda Matos 
de Amorim. A pretendente: ELAINE DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/09/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista Pinheiro de Souza 
e de Doralice Gonçalves de Jesus Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço do município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

Thais Matarazzo – Matarazzo – Século 18, escra-
vidão em alta, Moçambique, Portugal e Brasil. Este 
é o básico cenário desta sensível e importante obra 
de cunho histórico antropológico. A autora editora 

perita em pesquisar ocorrências escamoteadas pela poeira dos 
ventos, narra histórias de vidas de mulheres negras escravas, 
alforriadas e livres, numa aura mista entre realidade e ficção, 
num dos momentos mais tenebrosos e vergonhosos de toda 
história da humanidade. Aliás, muito bem traçada, levando o 
leitor à “confusão”, dada sua linha muito tênue nesse divisor 
intelectual. Ótimo para qualquer faixa etária.

A Mulher do Alcácer

Alexandra Vieira de Almeida – Penalux – A 
autora, professora, poeta, contista e que tais, brinda 
seu séquito com poemas envolventes, com dire-
ções e sentidos diferenciados. Não é voltado para 

um público definido, todavia, devido sua pena fluida e forte, 
alguns há que ler algumas vezes, com devida calma e atenção. 
Seu vocabulário é profundo, sem ser pernóstico. Para poucos. 
Muito bom!

Painel

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente : JOSÉ ANTONIO DA SILVA, nascido em Bonito - PE, no dia (11/01/1955), 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
filho de Valdeci Antonio da Silva e de Severina Sebastiana da Silva. A pretendente: 
MARINALVA MARIA DA SILVA, nascida em Palmares - PE, no dia (17/09/1962), pro-
fissão doméstica, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de 
Carmelita Maria da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Uma pandemia que intensificará 
o RPA. Mas e se o robô parar? 

Há um movimento exponencial em diversas empresas pela busca da Transformação Digital. Uma delas é o 
RPA (do inglês, Robotic Process Automation), que promove automatização de processos por meio de robôs

	 •	Há	ações	de	contingência	
para as atividades do 
robô? Se sim, quem sabe 
executá-las? 

	 •	As	etapas	dos	processos	
de execução e da imple-
mentação estão docu-
mentadas e é possível 
obter rapidamente esta 
informação? 

	 •	Há	 planos	 de	 recupe-
ração dos sistemas e 
dos robôs para sua re-
tomada? Os processos 
automatizados estão in-
corporados neste plano? 

	 •	Essa	parada	pode	afetar	
minha relação com os 
clientes? Se sim, como 
serão afetados? 

	 •	Tenho	pessoas	prepara-
das para gerenciar uma 
crise corporativa? 

Todas essas perguntas são 
essenciais para situações de 
Gestão de Continuidade de 
Negócios (GCN), tornando 
a empresa, além de tecno-
lógica, também resiliente 
para responder a situações 
adversas rapidamente. 

(*) - É gerente sênior da prática de 
riscos e performance na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, proteção e 
privacidade de dados.

De certo, este aporte será 
essencial para melhorar a 
competividade das empre-
sas, a produtividade dos 
funcionários e dar maior 
agilidade nas atividades 
rotineiras. No Brasil, apesar 
do uso de robôs ainda estar 
em fase inicial, já é possível 
vislumbrar pequenos esfor-
ços das empresas ao inclu-
írem mão de obra robótica 
em demandas do dia a dia, 
como conciliação contábil, 
diligência de fornecedores e 
clientes, análises básicas de 
cadastro e agendamentos de 
reservas. 

Mas frente ao crescente 
cenário de expectativas em 
relação ao uso do RPA, que 
deve ampliar pós-pande-
mia, é necessário fazer uma 

pergunta fundamental: e se 
o robô parar? A indagação 
ajuda a refletir não só a atual 
dependência robótica viven-
ciada no mundo corporativo, 
mas, principalmente, traz 
uma reflexão dos impactos 
financeiros, operacionais 
e de imagem causados por 
um possível bug do robô. 
Para não ficarmos nas mãos 
dos robôs, avalie os aspec-
tos abaixo ainda na fase de 
implementação. 
	 •	A	criticidade	da	parada	

das atividades do robô 
para o negócio - são 
críticas ou há uma tole-
rância? 

	 •	Há	 alertas	 para	 iden-
tificação de possíveis 
paradas do robô? Quais 
e como serão acionados? 

Lançado programa para 
liberar crédito barato em até 7 dias

fintechs, de maneira facili-
tada e transparente.

“Entendemos bem a ur-
gência de quem precisa do 
nosso apoio”, explica Fran-
cisco Ferreira, sócio-funda-
dor da BizCapital. “Essa par-
ceria com o Sebrae fomenta 
e potencializa ainda mais o 
pequeno negócio, que neste 
momento está precisando 
de muita ajuda”, ressalta. 
“Criar parcerias como esta, 

que levam recursos para as empresas, em momentos como 
este, com agilidade, segurança e juros baixos, por meio de 
um processo sem burocracia, é dar confiança e suporte 
financeiro às PMEs quando elas mais precisam”, afirma 
Daniel Gomes, CEO e cofundador da Nexoos.

O programa é voltado para os Microempreendedores 
Individuais (MEI), Produtores Rurais e Microempresas 
(ME) com sede no estado de São Paulo, criadas há mais 
de 12 meses. Os MEI e Produtores Rurais terão acesso a 
até R$ 20 mil, com juro zero. Já as Microempresas terão 
um limite de até R$ 60 mil com taxas de 0,35% a 0,7% ao 
mês. O pagamento terá carência de seis meses. No total, 
o empreendedor terá de 36 a 48 meses para quitar o valor 
emprestado. Os interessados no programa podem se cadas-
trar no site: (www.creditoretomada.com.br) - (AI/Sebrae).

Brasil pode ter embarque aéreo sem uso de documentos

o portão correto e traçar a rota mais 
rápida para chegar.

Com o Embarque Seguro, a validação 
da identidade passa a ser feita por duas 
selfies: uma tirada antes da entrada 
na área restrita do aeroporto; outra, 
anterior ao embarque. Essas fotos são 
comparadas com outras da base do 
Denatran, e o sistema registra um “per-
centual de similaridade”, garantindo a 
identidade do viajante. “O cartão de 
embarque passa a ser emitido com o QR 
Code Vio, desenvolvido pelo Serpro. 
Isso permite que os agentes façam a 
validação mesmo no caso fortuito de 
falta de eletricidade ou de internet 
no aeroporto”, explicou o consultor 

de negócios de Soluções de Gestão de 
Transporte Terrestre e Aéreo do Serpro, 
Fernando Paiva. 

Uma das questões trazidas pela platéia 
do webinar foi sobre a obrigatoriedade 
de utilização dessas novas tecnologias. 
Um participante relatou que sua avó 
viaja muito de avião, mas sequer tem um 
smartphone. “Se o usuário não tiver ou 
não quiser usar seu celular, poderá fazer 
as selfies no próprio aeroporto, que vai 
estar equipado para isso. Sua avó só vai 
perceber que o embarque ficou muito 
mais rápido e, por algum motivo, ela 
tirou duas fotos e não precisou sequer 
tirar a identidade do bolso”, disse Paiva 
(AI/Serpro).
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