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DESTAQUE DO MÊS

SEMINÁRIO

ANCD MARCA PRESENÇA NA
CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 2017
A ANCD teve uma participação muito importante para o mercado de Certificação Digital durante a Cards Payment
& Identification 2017. De acordo com dados divulgados, mais de 700 pessoas participaram do evento para ir, especificamente, no seminário sobre Certificação Digital. A entidade esteve presente durante os três dias de evento com
estande próprio. No período, fez muitos contatos e recebeu muitos interessados no seu trabalho. LEIA MAIS

Notícias
Presidente da ANCD faz
palestra no Conip

Certificado Digital evita
fraudes na internet

No final de maio, Julio Cosentino, presidente da ANCD,
participou do Congresso de Informática e Inovação na
Gestão Pública (Conip), onde abordou o tema de Gestão
de Processo Eletrônico e Certificação Digital. Segundo
o executivo, o Brasil passa por um momento sensível
e, por isso, a retomada do crescimento será de forma
gradual. “Há caminhos e ferramentas que ajudam nessa trajetória, com a desburocratização de processos a
partir da certificação digital”. LEIA MAIS

Estamos às voltas com tecnologias digitais com potenRecentemente, o mundo sofreu um ataque de hackers.
Por isso, é essencial que as empresas invistam em mecanismos que dificultem a ação desses cibercriminosos.
Entre os instrumentos para barrar esses ataques está
o certificado digital ICP-Brasil para computadores na
rede. O diretor-executivo da ANCD, Antonio Cangiano,
alerta que esse tipo de ação deve ser mais frequente
daqui para frente. LEIA MAIS

Cresce o número de emissões
de Certificado Digital

Como a criptografia é inserida
no Certificado Digital

De acordo com o ITI, nos dois primeiros meses deste
ano houve registro de aumento na emissão de certificados digitais. Em janeiro foram emitidos 276,7 mil
certificados, contra 220,8 do mesmo período de 2016,
um acréscimo de 54,9 mil. No mês seguinte, fevereiro,
respectivamente, registrou-se 266,5 mil contra 243,3
mil, evolução de 23,2 mil. LEIA MAIS

O certificado digital, cada vez mais utilizado por empresas e pessoas no País, oferece uma série de vantagens, como a segurança. O que ainda não é muito
conhecido é que esta segurança está interligada à criptografia, uma forma sistemática que transforma uma
informação que só poderá ser lida por quem tiver a
chave correta. LEIA MAIS

ARTIGO DO MÊS

A presença
institucional da ANCD
Este mês de maio de 2017 será para nós, da Associação Nacional de Certificação Digital, um marco de uma nova
etapa. Como entidade fundada há pouco tempo, a ANCD tem atuado no sentido de consolidar seu papel junto à sociedade, mostrando como atua, indicando resultados de suas ações, tentando agir de forma didática em relação à
certificação digital. Nesse curto período também temos feito importantes gestões junto aos nossos parceiros e junto
ao governo, sempre buscando colocar nossas associadas e o segmento da certificação digital como destaque no
processo de condução do País. Agora, em maio, passamos, temos certeza, a uma fase mais abrangente, com a nossa
participação em eventos como a Card Payment & ID e Conip.
Nos dois eventos, além de nossa participação física, na Cards com um estande próprio, e na Conip, com a palestra de
nosso presidente, Julio Cosentino, mostramos, sobretudo de forma institucional, que temos um papel relevante, que
estamos presentes e atuantes nas coisas do nosso setor e que queremos cada vez mais sermos reconhecidos como
um player importante nesse cenário.
Durante esses eventos, além de toda a mídia que obtivemos, ampliamos os horizontes dentro de segmentos como
meios de pagamento, gestão pública e outras áreas ligadas ao segmento de TI. Isso, na nossa opinião, vai nos dando
cada vez mais respeitabilidade e garantindo que nossa associação seja sempre lembrada na tomada de decisões.
Queremos investir ainda mais nesse sentido e buscar ampliar ainda mais nossa presença.
Entendemos que uma associação como a nossa ANCD precisa realizar um trabalho crescente de divulgação de seu
papel, de suas atribuições, da mesma forma como usar de todos os seus canais para promover também as nossas
associadas. Por meio de nosso estande na Cards Payment & ID, por exemplo, possibilitamos a todos que se interessaram a participação, com seus folhetos, com seu pessoal mostrando produtos específicos, falando com eventuais clientes e parceiros futuros. A nossa presença possibilitou ainda o acesso a palestras e aos outros estandes,
tornando as perspectivas de novos negócios ainda maior.
É nesse rumo que pretendemos seguir, agir sempre de mãos dadas com todas as associadas no sentido de fortalecer ainda mais a ANCD, ampliando nossos horizontes e abrindo frentes novas de atuação o tempo todo.
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