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DESTAQUE DO MÊS

SEGURANÇA NO TRABALHO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL PODE AJUDAR
A COMBATER FRAUDES NAS EMPRESAS
Os atos ilícitos praticados por funcionários comprometem em média 7% da receita bruta das
empresas. Esse dado por si justificaria a adoção da certificação digital. Segundo especialistas,
as fraudes em empresas se dão por diferentes práticas, como corrupção, desvios de
recursos, espionagem industrial, envio de arquivos sensíveis, por funcionários e manipulação de dados contábeis e financeiros. Muitas companhias não se dão conta, mas neste
momento podem estar sendo vítimas de algum tipo de fraude. LEIA MAIS

Notícias
Assinatura Digital amplia a
credibilidade da Certificação Digital

Vem aí o IV Seminário Nacional
de Certificação Digital

A nova versão do Verificador de Conformidade do Padrão de
Assinatura Digital da ICP-Brasil já está disponível. Ela é gratuita
e totalmente acessível ao público. Isso permite que uma pessoa ou empresa pode aferir ou verificar a conformidade de
um arquivo assinado digitalmente com um Certificado Digital
ICP-Brasil, de maneira fácil e segura. Isso é mais um benefício
para quem usa a Certificação Digital. LEIA MAIS

As inscrições para o evento, organizado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, estão aber–
tas e vão até o dia 10 de junho. O Seminário acontecerá dias 15 e 16 de junho em São Paulo e nele estarão
sendo discutidas importantes temos sobre o setor. A
ANCD apoia o evento. LEIA MAIS

IR: Contribuintes podem retificar a
declaração com o Certificado Digital

O contabilista na
gestão das empresas

Já é possível para os contribuintes corrigir erros de preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016, ano-base 2015, por meio da Certificação Digital e,
com isso, escapar da malha fina. Para isso, é preciso verificar no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) do portal da
Receita Federal e é obrigatório o uso de um código emitido
pelo próprio site da Receita ou do Certificado Digital. A partir daí é possível conferir quais são os possíveis erros de
preenchimento, débitos em atraso etc. LEIA MAIS

O Dia do Contabilista, em 25 de abril, foi marcado por
artigo do presidente da ANCD, Julio Cosentino. Nele foi
lembrado Luca Pacioli, considerado o pai da contabilidade moderna, que talvez não tenha imaginado que
esta profissão seria tão importante na vida das empresas como hoje. O artigo segue falando dos contabilistas que, “se já eram considerados importantes a todo
conglomerado, nos tempos da valorização do compliance e das práticas éticas na escrituração, entrada e
saída de recursos, se tornaram imprescindíveis”.
Publicado no jornal Diário Comércio e Indústria – DCI.

ARTIGO DO MÊS

O benefício senha única e a simplificação
com uso de Certificado Digital
O certificado digital liberta o cliente do banco de um computador específico, ou seja, se o cliente possui um certificado
digital, ele pode acessar seu gerenciador financeiro ou sua conta corrente em qualquer computador, sem necessitar
cadastro e autorização prévia do computador, como funciona no Banco do Brasil desde 2005.
Com isso, o cliente não precisa memorizar variadas senhas nem Identificadores (ID), senha para cartão, outra para
acesso com a chave, uma para autorizar transações. Quando usa o certificado digital ele usufrui de sua senha única
que permanece no cartão e o instrumento é à prova de roubos, pois não trafega na rede.
Ter um único PIN no Certificado Digital, sem que tenha que colocar seu ID para entrar, acessar e autorizar transações
em qualquer computador, é um benefício incomparável ao uso anacrônico de login e senha, normalmente usual nos
sites mais comuns, que expõem o cliente a riscos de perdas derivadas de invasão, roubo e fraude, como se verifica
em ocorrências frequentes de uso criminoso do login e senha por fraudadores internos e externos às organizações.
Outra inovação em curso, que já é usada pelos bancos e está sendo implementada nos certificados da ICP Brasil, é o
uso da biometria, que torna desnecessário o login e a senha para qualquer transação em terminais eletrônicos (ATM´s)
bancários. Basta colocar o dedo na leitora e o banco se abre para o cliente. A ICP Brasil já aprovou o uso da biometria.
A tecnologia de certificação digital, assim, afirma-se mais e mais como a tecnologia presente que servirá de ponte
para o futuro.
Hoje, os aparelhos mobile já podem ter certificados digitais embarcados e brevemente contarão com a incorporação
da biometria, o que cria uma expectativa de simplificação e segurança que torna o uso da certificação digital na rede
mundial de computadores mais humano.
Antonio Cangiano, Diretor-executivo da ANCD

