
HERA 
Registro Civil e Estatísticas Vitais (CRVS)



Os sistemas de CRVS são cruciais para a identidade legal, o desenvolvimento econômico e a saúde pública. 
A importância de CRVS é evidenciada pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (SDG) 16.9 das 
Nações Unidas. 

   “Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o 
registro de nascimento gratuito.”

Atualmente, por todo o mundo, dois terços das mortes não são registradas e os nascimentos de um quarto 
das crianças com menos de 
5 anos não são oficialmente registrados. 
 
Anomalias no domínio CRVS:
 

Figura 1: Juntando os pontos. (As figuras/informações apresentadas na imagem não representam exatamente a África do Sul.)

Resolver problemas de identidade devido 
a sistemas inadequados de ID que foram 
introduzidos por inúmeros países (por exemplo, 
registro de eleitores ou contribuintes)

Registrar todos os eventos vitais

Produzir estatísticas vitais completas, de 
qualidade e confiáveis

Implementar soluções personalizadas e open 
source, já que sua manutenção é cara

Manter os custos de TI baixos e permitir 
escalabilidade

 

A importância de CRVS

Solução WCC:

O HERA é uma solução CRVS inovadora 
que permite o registro fácil de eventos vitais, 
como nascimentos, mortes e casamentos. 
Ele produz estatísticas vitais confiáveis 
e oferece insights por meio de painéis e 
visualizações interativos. 
 
Apoiado pela ampla experiência da WCC no 
domínio de ID, junto da poderosa plataforma 
de pesquisa e comparação da WCC, 
ELISE ID, o HERA adequa-se facilmente no 
domínio de ID. 



Desafio: 
A maioria dos países tem sistemas de ID funcionais 
(por exemplo, registro de eleitores ou contribuintes), 
mas não conseguem resolver problemas de 
identidade legal. 

Desafio: 
Muitos dos sistemas de CRVS não conseguem 
registrar todos os eventos vitais. 

Figura 2: Mapas de atividade para escrivães. (As figuras/informações apresentadas na imagem não representam exatamente a 
África do Sul.)

Apresentação de um Número de Identificação Única (UIN) configurável às regras específicas do país 

Certidões de nascimento, certidões de óbito, permissão para sepultamento

É compatível com APIs abertas para o Sistema de Identidade Civil 

Armazenamento de prova

Fácil de usar, envolve ativamente os notificantes, escrivães e pais por meio de e-mail ou SMS  

Permite um registro off-line de dados validados também quando não houver internet. Disponível 
em smartphones, tablets, laptops e desktops 

Permite registros de eventos civis o mais próximo possível da hora e local da ocorrência vital por meio do 
processo integrado de notificação. O HERA fornece ao notificante funções personalizadas para variados 
agentes notificantes, por exemplo, notificações para parteiras e aviso de morte para chefes de aldeias

Um painel oferece visibilidade em KPIs

Solução: 
O HERA como base para identidade legal oferece:

Solução: 
O HERA é uma solução multilingue que possibilita 
um registro de eventos vitais fácil e sem atritos.



Figura 3: Informação da análise de dados para escrivães: identifica bloqueios, visualiza onde atuar e realiza melhorias. 
(As figuras/informações apresentadas na imagem não representam exatamente a África do Sul.)

Desafio: 
Produzir estatísticas vitais completas, de qualidade 
e confiáveis é um desafio.  

Desafio: 
Uma implementação piloto normalmente fracassa 
no aumento da distribuição a nível nacional. 

Captura fácil de estatísticas vitais recomendadas pela ONU durante cada etapa de um registro de evento civil 

Dados estatísticos voltados à taxonomia para evitar erros e aprimorar a qualidade das informações estatísticas

Estatísticas vitais anonimizadas

Aumenta facilmente a implementação de piloto a regional para nacional   

Os módulos podem ser implementados de uma vez só, ou um de cada vez, começando pelo módulo 
de registro de nascimento

Os painéis, mapas de atividade e análises oferecem informações e feedback que otimizam os 
processos e aprimoram a tomada de decisões

Solução: 
Compilação de estatísticas vitais anonimizadas e 
disponibilidade contínua em tempo real.

Solução: 
O HERA é projetado para sustentabilidade e 
escalabilidade.



Figura 4: Tendências. (As figuras/informações apresentadas na imagem não representam exatamente a África do Sul.)

Desafio: 
As soluções personalizadas são lentas e caras.

Fácil configuração que possibilita uma implementação rápida e específica ao país

O aprimoramento de CRVS pode ser um processo lento. As alterações de configuração são 
facilmente implementadas a fim de minimizar o impacto de alterações legais e regulamentares, 
bem como custos de TI

É compatível com APIs abertas para os Sistema de Identidade Civil

Implementação baseada em nuvem ou no local com os custos esperados de TI

O HERA é feito com base nas melhores práticas internacionais

Solução: 
O HERA é escalonável e oferece opções de 
flexibilidade de ampliação e implementação.
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Sobre a WCC
Um provedor líder de soluções avançadas para os 
Serviços de Empregos Públicos e Privados, agências 
governamentais de identificação/segurança e 
empresas. Construídas com base em sua plataforma 
exclusiva de busca e comparação, as soluções 
de software da WCC atendem cerca de 1/3  de 
bilhão de pessoas todos os dias, permitindo que 
as organizações capturem, gerem e analisem um 
grande volume de dados de várias fontes, obtendo 
informações valiosas e fundamentais para tomadas 
de decisões eficazes.

Nossa equipe de especialistas em serviços 
profissionais oferece suporte e consultoria 
excepcionais, permitindo que nossos clientes 
maximizem seu investimento.

Para obter mais informações, visite 
www.wcc-group.com.

WCC Services US Inc.
228 Hamilton Avenue
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CA 94301, EUA
+1-888-922 9224
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