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Assinatura digital em 
documentos públicos: 

passo gigante na 
desburocratização

O mês de setembro 
começou com uma 
novidade muito 
positiva para o setor 
de processos online e 
assinatura digital 

O Senado aprovou o 
projeto originado da 
MPa 983, que é um 

grande passo em busca 
da desburocratização das 
assinaturas eletrônicas de 
documentos públicos e ainda 
amplia o acesso a serviços 
digitais. O texto, que já 
havia sido aprovado pela 
Câmara, segue para a sanção 
presidencial, e acredito que 
será aprovado sem grandes 
mudanças. 

Dentro dessa nova lei, o 
governo pretende aceitar 
a assinatura simples, que 
é oferecida até de forma 
gratui ta  por  a lgumas 
startups, utilizada por 
meio de conferência de 
dados pessoais básicos, 
e a assinatura avançada, 
que uti l iza pontos de 
autenticação que conseguem 
individualizar o usuário. Ou 
seja, com uso de biometria, 
selfie ou outros recursos, 
o emissor do documento 
garante que ele foi solicitado 
exatamente pelo titular. 

Essa nova lei fará com que a 
assinatura qualificada, que já 
está autorizada desde 2001, e 
é aceita a partir do certificado 
digital da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), não seja a 
única legalizada para certos 
documentos públicos ou de 
comunicação interna. Afinal, 
o processo (de emissão e 
assinatura com certificado 
ICP Brasil) é seguro, mas 
tem um custo bem maior, 
onerando os cofres públicos. 

Sendo assim, a lei estará 
contribuindo com a redução 
de altos gastos inclusos 
no orçamento nacional 
ou despesas pagas pelos 
cidadãos, como cartórios, 
malotes, correios, motoboy, 
papéis e impressão, o que 
ajuda também o meio-
ambiente. 

O projeto  foi aprovado 
com certas alterações do 
texto original, que previa 

uma abertura ainda maior 
no potencial de utilização de 
assinaturas digitais simples 
ou avançadas (sem o uso 
de certificado ICP Brasil), 
isso porque atualmente 
apenas 2% da população 
possui certificados digitais, 
um número quase irrisório 
c o n s i d e r a n d o  n o s s a 
população. 

De todo modo, devemos 
comemorar os pequenos 
e graduais avanços na 
desburocratização. Após a 
sanção presidencial, o uso de 
uma categoria de assinatura 
será de competência de cada 
departamento relacionado 
ao governo. Para isso, o 
órgão precisará fazer uma 
portaria anunciando se 
aceita a categoria x ou y 
como documento necessário 
para o serviço oferecido. 

Com essa flexibilização 
e adoção de métodos 
mais modernos e menos 
burocráticos pelo governo, 
podemos perceber que o 
mercado está se abrindo 
ainda mais e optando mais por 
processos descomplicados e 
tecnológicos. Sendo assim, 
por que será que as empresas, 
que são livres para escolher 
os meios que vão utilizar, 
ainda preferem realizar esse 
tipo de transação gastando 
mais tempo e dinheiro com 
os documentos digitados, 
impressos e assinados com 
caneta como eram há anos 
atrás? 

O uso das assinaturas 
eletrônicas em documentos 
oficiais parece ser só mais 
um desdobramento da era 
tecnológica, que vem se 
tornando mais simples e 
cada vez mais próxima 
dos cidadãos comuns. E 
para que a utilização desse 
tipo de serviço seja ainda 
frequente, só é necessário 
que nos arrisquemos mais 
e façamos testes de novas 
possibilidades de programas 
ou ferramentas disponíveis 
no mercado para sabermos 
quais se adequam melhor a 
nós e as nossas empresas. 

(*) - É Diretor de Expansão e 
cofundador da Contraktor, plataforma 

de gestão de contratos e também 
um dos idealizadores projeto 

Assinaturagratis.com.
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Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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:

O pretendente: FRANCISCO MARCONDES DE CARVALHO, profissão: garçom, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Mombaça, CE, data-nascimento: 29/11/1968, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Guilherme de Car-
valho e de Maria Celsa de Carvalho. A pretendente: ANTONIA TOMAZ DE OLIVEIRA, 
profissão: recepcionista, estado civil: viúva, naturalidade: em Mombaça, CE, data-nas-
cimento: 22/07/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de José Gonçalves de Oliveira e de Teresinha Tomaz de Oliveira.

O pretendente: IGOR JAQUES MARQUES, profissão: entregador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogério da Silva Marques e de Alessandra Pacheco 
Jaques Marques. A pretendente: GLEICE SILVA GRIZOTTI, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/10/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jadir Grizotti e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: VINÍCIUS ZEGLIO COSTA FERREIRA, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 23/12/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson Luis Costa 
Ferreira e de Silvana Zeglio Costa Ferreira. A pretendente: THAÍS DIAS DA COSTA, 
profissão: analista de custos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 14/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio 
Dias da Costa e de Sandra Aparecida do Espirito Santo Dias da Costa.

O pretendente: NELSON TADEU DA SILVA FERREIRA, profissão: servidor público 
municipal, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nas-
cimento: 26/03/1958, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Adelio de Sousa Ferreira e de Ana Divina da Silva. A pretendente: LUCILIA PEREIRA 
DE ALENCAR, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Iuiu, BA, 
data-nascimento: 19/10/1974, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Alcides Pereira da Silva e de Nadi Pereira de Alencar.

O pretendente: BRUNO PELLEGRINI PARENTE QUITÉRIO, profissão: gerente comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/09/1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo, SP, filho de Ricardo Fernandez Quitério e 
de Carmen Pellegrini Parente Quitério. A pretendente: JULIANA D´AMATO CARRISSA, 
profissão: técnica química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 27/09/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Donizetti Carrissa e de Rosana Martinez D´Amato Carrissa.

O pretendente: MICHAEL CHARLES XAVIER DE ALMEIDA, profissão: vendedor, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
30/11/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mari-
nalva Xavier de Almeida. A pretendente: ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
06/05/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eloy 
Ferreira de Oliveira e de Maria Ferreira de Oliveira.

O pretendente: RENAN ISHII MACIEL LEÃO, profissão: técnico de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 15/04/1991, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de André Barbosa Leão e de Katia Ishii 
Maciel Leão. A pretendente: LETÍCIA NOEMI ALVES, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/04/1988, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Wagner Alves e de Sandra Regina Praseres Alves.

O pretendente: HEITOR CROCCO DIMITROULIAS, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 14/07/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de André Jean Di-
mitroulias e de Marcia Crocco Dimitroulias. A pretendente: JAQUELINE FERNANDES 
ROCHA, profissão: técnica em saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 20/11/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Juraci Viana da Rocha e de Mariana Maria Fernandes.

O pretendente: DOMINGOS SAVIO DE BEM, profissão: montador, estado civil: divorciado, na-
turalidade: em Tupã, SP, data-nascimento: 26/08/1962, residente e domiciliado em Cangaíba, 
São Paulo, SP, filho de Antonio de Bem e de Lazara Gaspar de Bem. A pretendente: IVANETE 
BONILHA TOLEDO, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/02/1955, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João Toledo Carvajar e de Luiza Bonilha Toledo.

O pretendente: MILITINO DE CÁSSIO PEREIRA, profissão: eletricista de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 06/08/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira 
Alves e de Aparecida Bernardis Pereira. A pretendente: FABIANA APARECIDA SWATER, 
profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 23/04/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de João Swater e de Teresa Donizeti Vellani Swater.

O pretendente: JOSE ABRAHAN PERALTA ACENSIO, profissão: odontólogo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 18/07/1997, residente e domici-
liado no Pari, São Paulo, SP, filho de Pedro Peralta Hurtado e de Delia Acensio Alberto. 
A pretendente: ROSICELA FELIPEZ SERRUDO, profissão: cirurgiã dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: na Bolívia,, data-nascimento: 29/04/1998, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Juan Felipez Cerezo e de Mery Serrudo Mallon.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES RIOS, profissão: especialista dengo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 31/01/1990, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Braz Agripino Rios 
e de Maria Angela Rodrigues Rios. A pretendente: DEBORA FERNANDES DA CUNHA, 
profissão: analista de operações, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 29/06/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Elcio Fernandes da Cunha e de Antonia Viana Saraiva da Cunha.
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

É importante que as empresas saibam como estabelecer confiança, 
entrega de qualidade e conexões emocionais com as pessoas.
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Observando-se como 
algumas empresas 
estão respondendo às 

demandas dos clientes du-
rante a crise, e também ana-
lisando-se casos internacio-
nais, podem ser identificados 
aprendizados e direções de 
como as empresas devem 
seguir adiante mantendo 
as experiências positivas e 
adaptadas às novas neces-
sidades e demandas dos 
clientes. Essas são algumas 
das conclusões da pesquisa 
“Mantendo experiências 
positivas antes, durante e 
depois da pandemia”, con-
duzida pela KPMG. 

O conteúdo também reve-
lou que as empresas terão 
que seguir algumas pre-
missas para terem sucesso 
e fazer parte da vida dos 
consumidores no futuro: 
	 •	Visão omnichannel - as 

soluções digitais que se 
intensificaram na vida 
das pessoas criaram uma 
expectativa grande de 
experiências que sejam 
positivas off e online, o 
que faz com que seja ne-
cessário valorizar, cuidar 
e estruturar a experiên-
cia digital tão cuidadosa-
mente quanto a física. 

	 •	Centrar decisões nos 
seus clientes externos 
e internos - empresas 
devem se colocar no 
lugar dos clientes para 
entender suas necessi-
dades e anseios, e fazer o 

O governo da Sicília, no 
sul da Itália, aprovou um 
programa que distribuirá 
até 3 mil euros para pessoas 
que se casarem na ilha. A 
iniciativa valerá até julho 
de 2021 e prevê a desti-
nação de um valor total 
de 3,5 milhões de euros, o 
que pode beneficiar cerca 
de 1,1 mil casais. O objeti-
vo é incentivar o turismo 
nupcial e impulsionar o 
faturamento das empresas 
do setor de casamentos, 
duramente afetadas pela 
pandemia do novo Coro-
navírus.

“Estima-se que nossa 
contribuição conseguirá 
gerar um faturamento 
total de cerca de 40 ou 50 
milhões de euros”, disse 
o secretário siciliano de 
Economia, Gaetano Armao. 
O auxílio de 3 mil euros va-
lerá para casamentos civis 
ou religiosos celebrados 
na Sicília, uma das regiões 
mais cobiçadas por turis-
tas na Itália devido a suas 
belas praias, às cidades 
históricas e a uma paisa-
gem natural dominada pelo 

Monte Etna.
Os critérios para obter o 

benefício serão definidos 
em decretos posteriores 
do governo regional. As 
autoridades sicilianas ain-
da não explicaram se o 
programa valerá também 
para turistas estrangeiros. 
“Segundo dados recentes, 
cerca de 70 mil casamentos 
foram cancelados na Itália 
devido à pandemia. O ob-
jetivo é dar um incentivo 
concreto e imediato às 
empresas do setor e aos 
casais de noivos”, ressaltou 
o secretário de Família da 
Sicília, Antonio Scavone.

A ilha já tem uma lon-
ga tradição de turismo 
nupcial, iniciada aproxi-
madamente 25 anos atrás 
quando um casal de suecos 
celebrou seu matrimônio 
em Corleone, berço do mais 
famoso clã da Cosa Nostra. 
Em seguida, a cidade come-
çou a atrair cada vez mais 
casais do norte da Europa, 
especialmente da Dina-
marca, país que inclusive 
passou a dar nome a uma 
praça no vilarejo (ANSA).

Experiência do consumidor 
baseada (mais do que nunca) 

em quatro premissas
A partir de agora será cada vez mais necessário superar as expectativas das pessoas, no tempo e 
esforço que os clientes estão dispostos a dedicar

frente a seus concorrentes. 
Além disso, foram recu-

perados cinco elementos 
que impactam a vida dos 
consumidores e explicam 
melhor como essas pessoas 
tomam decisões de com-
pra e consumo: Motivação, 
Atenção, Conexão, Tempo e 
Dinheiro. O conteúdo ainda 
evidenciou que no Brasil, há 
três movimentos de reação 
entre as empresas neste 
momento. Um deles é focar 
em manter o modelo opera-
cional funcionando na crise, 
tendo habilitado soluções de 
trabalho remoto em busca de 
minimizar impactos negativos 
nos resultados da empresa. 

O outro é impactar com 
mensagens e publicidade 
que demonstrem empatia 
pelos consumidores em 
época de medos e incertezas. 
O terceiro elemento é en-
tregar um serviço adaptado 
à nova realidade dos seus 
consumidores, mantendo 
uma experiência positiva 
ou até mesmo remediando 
uma situação negativa. Com 
relação à adaptação dos ne-
gócios para novas demandas 
dos consumidores, ter as 
pessoas no centro do proces-
so se tornou-se ainda mais 
necessário. De acordo com 
a pesquisa, é importante que 
as empresas saibam ainda 
como estabelecer confian-
ça, entrega de qualidade e 
conexões emocionais com 
essas pessoas (AI/KPMG).

mesmo por empregados, 
mantendo experiências 
positivas de ponta a 
ponta. 

	 •	Olhar para o futuro - 
significa a necessidade de 
atenção, resiliência e fle-
xibilidade para a adapta-
ção às mudanças rápidas, 
combinando insights com 
tecnologia e visão. 

	 •	Serem humanas e dia-
logar - em momentos 
incertos, é vital que a 
comunicação seja efeti-
va, clara e segura. Além 
disso, as respostas dos 
clientes devem ser mo-
nitoradas para entender 
seu sucesso; se não 
estiver funcionando, é 
preciso mudar. 

“A partir de agora será cada 
vez mais necessário superar 
as expectativas das pessoas, 
no tempo e esforço que os 
clientes estão dispostos a 
dedicar. Além disso, é impor-

tante manter processos que 
valorizem a personalização, 
uma experiência resolutiva 
e a empatia pelas diversas 
vivências e demandas de 
forma alinhada com uma 
forte busca por integridade 
e confiança entre marcas 
e consumidores”, afirma 
Augusto Puliti, sócio de 
Experiência do Consumidor 
da KPMG no Brasil. 

Para chegar aos resulta-
dos, a pesquisa da KPMG 
utilizou uma estrutura de-
rivada de 10 anos de pes-
quisas com 3 mil marcas de 
25 países que chegou a seis 
pilares e revelam princípios 
universais que guiam todas 
as experiências humanas: 
Integridade, Resolução, Ex-
pectativa, Tempo e Esforço, 
Personalização e Empatia. 
As organizações que têm 
experiências positivas, pau-
tadas nesses seis elementos, 
crescem mais rápido e têm 
vantagens competitivas 

O Ministério da Economia autori-
zou o IBGE a contratar, por tempo 
determinado, 6,5 mil profissionais 
para operacionalização das pesqui-
sas permanentes do órgão. A por-
taria de autorização foi publicada 
no Diário Oficial da União e visa 
reforçar o quadro de pessoal do 
IBGE, à substituição de servidores 
e empregados públicos.

Os profissionais poderão ser 
contratados a partir de janeiro de 
2021 e somente serão formalizados 
mediante disponibilidade de orça-
mento específico. 

O prazo de duração dos contratos 
deverá ser de até um ano, podendo 
ser prorrogados para a conclusão 
das atividades. O edital de abertura 
das inscrições para o processo sele-
tivo simplificado deverá ser lançado 
em até seis meses. O IBGE definirá 
a remuneração dos profissionais a 
serem contratados. As vagas estão 
divididas em Agente de Pesquisas 
e Mapeamento (5.623), Supervisor 
de Coleta e Qualidade (552), Agen-
te de Pesquisas por Telefone (300) 
e Supervisor de Pesquisas (25).

Em razão da pandemia da Co-

vid-19, atualmente, o instituto 
mantém as pesquisas em campo 
por telefone. “É importante que 
a sociedade entenda a relevância 
da continuidade da produção das 
informações e atenda ao IBGE 
pelo telefone para garantir que 
as informações que o país precisa 
continuem sendo produzidas”, 
destacou o órgão. O atendimento 
telefônico gratuito do IBGE 0800 
721 8181 está operando remota-
mente e através dele o informante 
pode confirmar a identidade do 
entrevistador.

IBGE vai contratar 6,5 mil profissionais para pesquisa

Sonha em casar na Itália? 
Região dará até 

3 mil euros a noivos
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