








Transformação digital e inovação nos setores de transportes, trânsito 
e infraestrutura.  É uma realidade no Brasil???

TECA Digital, voltado para simplificar e agilizar o transporte de 
carga, e o Embarque Seguro de Passageiros,



Muito obrigado 
é uma honra estar aqui com vocês













UM LEGADO
Passaporte 
digital do 
FUTURO





ComprometimentoTrabalho em equipe

Agilidade. 1, 2 e 3. Trocou 4 pneus !

A fala durante o evento será no ritmo dos negócios nas empresas.

Na Velocidade das corridas da Fórmula 1. No tempo das trocas de pneus.

100% de foco é 100% de resultado. Imagine um ruído na comunicação ! 

Coitado do piloto. Quais são as competências necessárias?
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Eu sou parte de uma equipe.

Então, quando venço, 

não sou eu apenas quem vence.

De certa forma, termino o trabalho

de um grupo enorme de pessoas.

21/03/1960                                     01/05/1994

Tricampeão da Fórmula  1 em 1988, 1990 e 1991. Vice em 89 e 93



TRABALHO EM EQUIPE
COMPROMETIMENTO



RESULTADO POSITIVO

1950 – 2015 - 2019







1,92 segundo





O QUE PERCEBEMOS NOS FILMES.
O que mudou no ambiente de trabalho?

2017

• RAPIDEZ E AGILIDADE
• COMPROMETIMENTO
• TRABALHO EM EQUIPE
• DISCIPLINA E RESPEITO
• COMPETÊNCIA
• MARKETING PESSOAL
• IMAGEM
• QUALIDADE
• FOCO









.... como será o amanhã......









Projeção e capacidade de infraestrutura



Diagnóstico do Setor



CCT x Mantra = Portal único 

Conhecimento de embarque aéreo eletrônico
ACI = Informação antecipada da carga com até 4 horas antes da
chegada e o despacho e desembaraço sobre nuvens 
Segurança da Carga
Plano nacional de segurança da carga
Projeto Piloto de Segurança da carga















.....localizar um passageiro



.....acessar sua linha do tempo



.... Acessar seu histórico de viagens



.... análise do risco, verificar os passageiros próximos



Concessões Aeroportuárias e ambiente de 
negócio no Brasil – Word Economic Fórum







Transformação Digital – realizar uma 
análise de risco



https://www.loja.serpro.gov.br/datavalid

Embarque seguro – Visão sistêmica











Ouçam a fala do primeiro minuto... Ferramentas 
que ajudam ... Fatec é uma das lojas......




