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REFORMA TRABALHISTA

CERTIFICADO DIGITAL É USADO POR EMPRESAS
QUE RESPONDEM POR 71% DO PIB
Um estudo realizado pela ANCD mostrou que 71% das empresas que representam quase
R$ 6 trilhões do PIB (Produto Interno Bruto) de 2015 já utilizam esta tecnologia. Além de
terem obrigações com o governo que só podem ser entregues com o Certificado Digital,
as empresas já utilizam diversos benefícios oferecidos por esta ferramenta, ajudando,
entre outros fatores, a ter uma redução de custos. LEIA MAIS

Notícias
Certificação Digital facilitará
implantação do novo
Código Comercial

A partir de janeiro, empresas
com 3 funcionários precisam
de Certificado Digital

Há 5 anos tramitando no Congresso, o novo Código
Comercial Brasileiro está em vias de ser aprovado,
trazendo inúmeras novidades para a relação entre as
empresas, com reflexos sobre os consumidores finais.
Uma delas é a Certificação Digital, que facilitará a vida
de empresas na comercialização eletrônica, logística e
para as entregas seguras de bens e serviços aos clientes, além de oferecer um novo patamar jurídico das
relações comerciais. . LEIA MAIS

De acordo com a Resolução CGSN nº 125, publicada
no Diário Oficial da União, todas as empresas enquadradas no Simples Nacional com mais de 3 funcionários precisam ter um Certificado Digital ICP-Brasil a
partir de janeiro para entregas de obrigações fiscais
federal, estadual ou municipal pela internet. Empresas com mais de 10, 8 e 5 funcionários já se adequaram a esta medida.. LEIA MAIS

ACs já aderiram à V5

Certificado Digital pode garantir
contas digitais no sistema bancário

A nova cadeia criptográfica do sistema nacional de certificação digital no padrão da ICP-Brasil, a famosa V5,
já foi incorporada por grande parte das Autoridades
Certificadoras que fazem parte da ICP. Maurício Coelho,
diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, afirma
que os Certificados Digitais são modernos, seguros e,
por tudo isso, são aceitos por grandes entidades nacionais e internacionais. LEIA MAIS

Dois dos maiores bancos do País – Banco do Brasil e Itaú
– divulgaram que suas rentabilidades são muito maiores
com clientes que utilizam as suas plataformas online, ou
seja, as contas bancárias digitais. O Banco do Brasil afirmou que a margem de contribuição é 40% maior e o Itaú
informa que seu índice de eficiência (relação entre despesa e receita) é quase 15% maior. Essas contas se tornam
seguras graças a ferramentas como a certificação digital
com biometria. LEIA MAIS
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A relevância da
Certificação Digital
Recentemente, realizamos estudo para tentar detectar a presença e relevância da Certificação Digital na economia brasileira. O trabalho nos mostrou que 71% das empresas que contribuem para a formação do PIB possuem certificação. O
Brasil é um dos países que mais utiliza o certificado digital em diversos setores econômicos. A certificação digital tem
trazido inúmeros benefícios para os cidadãos e para as instituições que a adotam, é ao final a conclusão deste trabalho.
Com a certificação digital é possível utilizar a Internet como meio de comunicação alternativo para a disponibilização de
diversos serviços com uma maior agilidade, facilidade de acesso e substancial redução de custos. A Certificação Digital,
além da entrega de obrigações com o governo, também é cada vez mais usada por contadores, advogados, médicos,
entre outros profissionais liberais, que já perceberam as vantagens que este documento digital traz para o trabalho e
estão usando amplamente esse recurso.
Entre todas as empresas, as de pequeno porte (MEI e Simples, abaixo de 03 funcionários), ainda estão desobrigadas do
uso da Certificação Digital para envio das obrigações acessórias aos segmentos dos governos. O estudo excluiu essas
empresas do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB), que chegou a R$ 5,9 trilhões em 2015. Desta forma, estima-se, há no
mínimo 71% do PIB de empresas que utilizam a Certificação Digital, seja para emissão de Notas Fiscais, transmissão de
relatórios para os órgãos governamentais, entre outros usos.
Isso mostra o quão relevante tem sido nosso setor para todo o País. Ao analisarmos os números apresentados do PIB
2015 (IBGE), nosso trabalho indica que estamos no caminho certo. Mais para a frente outros dados desse trabalho serão
mostrados, indicando caminhos de setores que ainda possuem grande margem de expansão, como comércio e serviços.
Bem, o melhor de tudo é que somos parte integrante de todo esse avanço. Esperamos que em 2017 o nosso segmento
siga com expansão e se consolidando como de importância vital para ajudar no crescimento da economia, desburocratização, redução de custos, criação de novos empregos.
Um 2017 cheio de boas notícias para todos.
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