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Mais de 750 soluções digitais

ativas a serviço do Estado Brasileiro

90% dos sistemas estruturantes 

da administração pública federal

+7 mil profissionais especializados

4

Mais de 30 bilhões de transações 

processadas por ano

Uma das maiores empresas 

públicas de tecnologia do mundo

Quem somos

Economia

Infraestrutura

Meio Ambiente

Agricultura

Segurança

Saúde

Educação

Relações Exteriores

Cidadania

Turismo

Judiciário

Fundada em 1964 “58 anos” para 

modernizar e dar agilidade a setores 
estratégicos da administração pública



Case Embarque + Seguro
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Problemas encontrados

—

Dificuldade de 
realização de 

fiscalização mais 
efetiva

Avaliação negativa 
pela IATA dos 

órgãos anuentes 
em 2018

Busca por novo 
método de 

identificação única pela 
Secretaria de Aviação

Ampliação de 
falsificação de 
documentos

Execução de 
atividades típicas 
do Estado pelas 

aéreas

Necessidade de 
aprimoramento do 

monitoramento 
agrícola e sanitário
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Estudo do Mercado

—

Inspiração

• Experiência do e-DBV (Receita 
Federal) e CNH Digital (Trânsito)

• Experiência Biométrica do 
SERPRO

• Solução de Segurança SERPRO 
(QRCode Vio)

Pesquisa de
Mercado

• Visita ao aeroporto de 
Carrasco - Uruguai

• Estudo do agência TSA/USA

Benchmarking
Biometria

• Benchmarking com 
fornecedores do mercado 
aeroviário

• Estudo do One-ID/IATA
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Patrocínio e Avanços

—

SECRETARIA NACIONAL 
DE AVIAÇÃO CIVIL



Características da solução

—

Validação 
biométrica e 

biográfica

Uso de base de dados 
governamental

Dispensa documentos
físicos

Integrada a 
equipamento

de captura de imagem 
e barreira física Aderente à LGPD 

(GDPR)



Características da solução

—

Informações em
tempo real

Acesso imediato e 
descomplicado às 

informações 

Plataforma de 
autenticação 

centralizada (gov.br)

Integração com 
sistemas de governo

Rastreabilidade de 
passageiros

Fiscalização
seletiva

Regras 
personalizadas

(Espaço de trabalho exclusivo)

Dados centralizados

Análise baseada em 
dados passados, 

presentes e futuros

Auditoria

Solução 
multicliente



Principais benefícios
—

Cidadão Governo

Cia aérea Aeroporto

• Ampliação da segurança no fluxo de embarque 
• Embarque mais ágil e desembaraçado 
• Experiência de embarque personalizado
• Menor risco sanitário (dispensa contato físico)
• Habilitação de serviços para melhor experiência do 

passageiro

• Maior eficiência na fiscalização (atuação proativa)
• Atendimento às normas sanitárias
• Elevar a eficiência no desembaraço do controle migratório, 

aduaneiro, sanitário e agropecuário
• Digitalização de serviços essenciais ao cidadão

• Maior agilidade no embarque de passageiros
• Redução de fraudes na utilização de passagens aéreas
• Desburocratização do processo de embarque
• Adequação de papéis (competências do governo)
• Redução de custos de operação 

• Maior agilidade no embarque de passageiros
• Maior segurança no embarque de passageiros
• Aderente às recomendações de governo para uso da 

biometria para validação de passageiros
• Redução de custos de operação



Arquitetura de Negócio

—
1

BASES DE GOVERNO

2 3

SISTEMAS DAS
CIAS AÉREAS

EQUIPAMENTOS / SISTEMAS 
AEROPORTUÁRIOS

ÓRGÃOS FISCALIZADORES



LGPD

Jornada do passageiro

—

• Dados da passagem
• Dados biográficos

• Validação biométrica
• Validação biográfica

• Entrada: sigla aeroporto

• Validação biométrica

• Entrada: nº do vôo

• Validação biométrica



Piloto - Embarque + Seguro / Linha do tempo
—

SANTOS DUMONT

CONGONHAS
BRASÍLIA

out/20
dez/20

mar/21

mai/21

jun/21 ago/21

RIBEIRÃO PRETO

out/20 set/21 258
VOOS

4.771
PASSAGEIROSINÍCIO FIM



Piloto - Embarque +Seguro / Números

—

Processo
atual

Comparativo - Passageiros embarcados por minuto

+27%

7,5’’

5,4’’

Validação manual
● Documento
● Cartão de embarque

Validação digital - bases governamentais
● Dados biométricos
● Dados biográficos
● Cartão de embarque
● Rastreabilidade / auditoria

EMBARQUE POR PAX

2’’
validação E+S

8

11



Piloto - Embarque +Seguro / Números

—

Processo
atual

Comparativo - Passageiros embarcados por minuto

+127%

7,5’’

2,72’’

Validação manual
● Documento
● Cartão de embarque

EMBARQUE POR PAX

2’’
validação E+S

8

22



Embarque + Seguro – Imagens da Operação
—



Embarque + Seguro - Repercussão na mídia
—

NOTÍCIAS VEICULADAS

Na imprensa nacional e 
internacional (EUA, Itália, Portugal, 
Coreia do Sul, México, Japão, etc)

2.164



SISBRAIP – Otimizando a fiscalização de passageiros

—



SISBRAIP – Otimizando a fiscalização de passageiros

—



SISBRAIP – Otimizando a fiscalização de passageiros

—



SISBRAIP – Otimizando a fiscalização de passageiros

—



SISBRAIP – Otimizando a fiscalização de passageiros

—



SISBRAIP – Otimizando a fiscalização de passageiros

—



Solução multimodal
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AEROVIÁRIO

Solução multimodal – Validação biométrica

—

* Fonte: INE (1º trimestre de 2022



AEROVIÁRIO

RODOVIÁRIO

Solução multimodal – Validação biométrica

—

* Fonte: INE (1º trimestre de 2022



AEROVIÁRIO

RODOVIÁRIO

FERROVIÁRIO

Solução multimodal – Validação biométrica

—

* Fonte: INE (1º trimestre de 2022



AEROVIÁRIO

RODOVIÁRIO

FERROVIÁRIO

PORTUÁRIO/FLUVIAL

Solução multimodal – Validação biométrica

—

* Fonte: INE (1º trimestre de 2022



AEROVIÁRIO

RODOVIÁRIO

FERROVIÁRIO

PORTUÁRIO/FLUVIAL

Solução multimodal – Validação biométrica

—

8,3 milhões

COMBOIO

37,6 milhões

METROPOLITANO

46,2 milhões

3,6 milhões

* Fonte: INE (1º trimestre de 2022)

10 mil
* (INE 2020)



Mentalidade digital

—



Embarque + Seguro na prática

—

https://www.youtube.com/watch?v=dAocMNd-ubg


Obrigado

Éverson Santos
Gerente de Negócios em Tecnologia da Informação
everson.santos@serpro.gov.br
+55 61 98403-1740


