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DESTAQUE DO MÊS

ANCD, DOIS ANOS PROMOVENDO
A CERTIFICAÇÃO DIGITAL
A ANCD completa dois anos, em setembro, com muitas realizações e desenvolvimento para
o setor. O papel da entidade é ampliar as ações de popularização e reconhecimento geral
dos benefícios da certificação digital, sob a perspectiva da ética da identificação pessoal,
comercial e de direito em meios eletrônicos, além de contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do País. LEIA MAIS

Notícias
Mudanças na legislação sustentam a
demanda por serviço de validação

Cidadãos não precisarão portar
CNH e CRV em papel

O mercado de Certificação Digital no Brasil já movimenta mais
de R$ 1 bi por ano, impulsionado, principalmente, pelas novidades tecnológicas, que aumentam o uso de assinatura digi–
tal com o Certificado Digital, e pelas exigências dos órgãos
responsáveis, públicos e privados. Hoje, os setores bancário,
contábil, judiciário e de saúde são os que mais ampliaram o
uso da assinatura digital. LEIA MAIS

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que permite aos motoristas apresentar documentos de
porte obrigatório, como CNH e CRV, em formato digital. Para
isso é preciso que os documentos sejam certificados pela
ICP-Brasil. O projeto, que tramita em caráter conclusivo,
será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e
de Constituição e Justiça e de Cidadania. LEIA MAIS

Certificado Digital amplia
segurança no setor financeiro

Neste mês, Brasília recebe
o 14.º CertForum

Mesmo o Brasil tendo um dos sistemas financeiros mais
avançados do mundo, inclusão da Certificação Digital no setor
pode ampliar ainda mais a segurança nas operações realizadas. Entre as tecnologias criadas para ajudar a ampliar a segurança no sistema financeiro, o Certificado Digital garante a
identidade da pessoa, podendo fazer transações online com
respaldo jurídico e sem repúdio. LEIA MAIS

Um dos painéis mais esperados para o 14.º CertForum,
“O direito e a certificação digital” terá a presença do
procurador federal chefe do ITI, André Garcia, além da
secretária adjunta da presidência da OAB/RJ, Ana Amélia
Barreto, e do professor da UFRGS Fabiano Menke. Des–
vvtaque das últimas edições do CertForum, o tema do
direito e da certificação digital será mais uma vez abordado. A ANCD apóia institucionalmente o evento.
LEIA MAIS

Entrevista
Eduardo Magalhães de Lacerda Filho
Assessor do Diretor-Presidente do ITI
A News ANCD entrevistou Eduardo de Lacerda,
Assessor do DiretorPresidente do ITI.
Lacerda comentou sobre
a evolução da Certificação Digital no Brasil,
as expectativas para o
futuro, além de outros
temas importantes para o
segmento. Leia a seguir a
entrevista:
ANCD: A Certificação Digital está completando 20 anos no Brasil este ano. Como o ITI vê a evolução desta tecnologia no País?
Eduardo de Lacerda: Fundamental para redução de custos das
empresas, para aumentar a eficiência na logística, tratamento e armazenamento dos documentos, para agilizar o atendimento ao cidadão e aumentar o controle nos processos que
afetam o dia a dia das empresas. Enfim, poderia enumerar
diversos fatores que beneficiam a vida das empresas e dos
cidadãos no Brasil. O Certificação Digital é uma realidade. A
natural mudança dos processos no mundo físico, no balcão,
para o mundo virtual/digital. O certificado digital da ICP-Brasil
representa o elo de ligação entre os usuários e as aplicações
(sistemas que proveem serviços digitais), confere valor legal
a qualquer transação, além de garantir a autenticação mútua
entre ambos. É a garantia de segurança tecnológica, de identificação e legalidade no mundo digital. São diversas aplicações
que migraram do papel e até da vertente login/senha, para a
utilização de um certificado digital. Em termos de números, na
ICP-Brasil, em 15 anos, o crescimento foi brutal, tanto na venda dos certificados, quanto em entidades credenciadas para
operar na ICP-Brasil.
ANCD: Qual o principal marco da evolução do Certificado
Digital neste período?
Eduardo de Lacerda: Difícil pontuar o principal marco dessa
evolução. O aumento das aplicações que fazem uso desta ferramenta certificado digital é o golaço dessa tecnologia. Certificado Digital ICP-Brasil é o produto final que está suportado
por pilares muito rigorosos em relação ao tamanho exigido
em segurança física, lógica, nos processos de homologação
e emissão. Sinceramente, acho que o principal marco é o trabalho de toda a comunidade que enxerga nesta ferramenta
uma forma de simplificar e desburocratizar processos. Esse
é o grande marco.
ANCD: A biometria foi a última grande revolução do Certificado Digital no Brasil. Você acredita que com o aumento da
segurança que a biometria oferece ao seu portador pode aumentar, ainda mais, o número de emissões?
Eduardo de Lacerda: Pode-se estabelecer uma relação maior
de confiança e por isso o aumento no número de emissões
pode ser uma realidade. Por exemplo, o Conselho Nacional
Monetário (CNM) aprovou, recentemente, a possibilidade de
abertura de contas-corrente de forma virtual (pela internet).
Deixou claro que se deve haver uma forma de identificação

segura, entre elas o uso de biometria ou Certificado Digital
ICP-Brasil. Imagina para um cliente de um ou mais bancos ter
que fornecer as diversas biometrias que o mesmo exige, fazer
esses processos repetidas vezes nos diferentes bancos, além
de possuir leitor biométrico específico para cada biometria
em sua casa, entre outros? Com a introdução do processo de
verificação biométrica na ICP-Brasil, o requerente de um certificado digital será requalificado, com o uso da biometria de
impressão digital e face, dentro da ICP-Brasil. O portador de
um Certificado Digital ICP-Brasil já será identificado de forma
inequívoca. Ou seja, além de todo aparato de segurança, auditoria e fiscalização que envolvem as entidades emissoras de
um Certificado Digital, os algoritmos criptográficos embarcados, teremos o mais robusto processo de verificação de um
indivíduo no País. A ICP-Brasil aumentará o seu rigor nas verificações de identidade, diminuindo o tempo de atendimento,
tornando-se o sistema antifraude mais moderno e robusto do
Brasil. Para as aplicações que têm preocupação com segurança, certificado digital da ICP-Brasil é a resposta.
ANCD: Hoje, quais os principais desafios que o Certificado
Digital enfrenta para alcançar ainda mais pessoas e empresas
que possuam uma Certificação?
Eduardo de Lacerda: Acho, ainda, que muitos processos estão
imbricados na relação com papel e assinatura física e muitas
aplicações ainda se utilizam do login/senha. Essa mudança cultural que traz benefícios gerais para um serviço ou sistema
ainda precisa acontecer. Entre a segurança e facilidade, o Certificado Digital da ICP-Brasil é o componente tecnológico que
faz com que qualquer aplicação ganhe nos dois assuntos. É
menos custoso e menos burocrático ter processos com Certificação Digital, além de ser mais seguro.
ANCD: A ANCD, há quase dois anos, vem promovendo o Certificado Digital pelo País. Para o ITI, qual a importância desta
entidade para o mercado?
Eduardo de Lacerda: Certamente uma entidade que congrega
a vontade de um segmento é útil para o mercado, devido a
sua importância, legitimidade, agilidade na comunicação, impessoalidade no tratamento, entre outros. A ANCD tem um
papel extremamente relevante para o ITI exatamente por possuir essas características. Trazer as demandas do segmento
de forma uniforme faz com que o trato seja mais imparcial,
eficaz e transparente, além de, evidentemente, nos ajudar a
espalhar a cultura da certificação digital pelo País.
ANCD: Como o ITI enxerga o futuro da Certificação Digital no
Brasil?
Eduardo de Lacerda: Crescimento. Continuaremos nosso trabalho com as entidades no intuito de aumentar o número de
aplicações que se utilizam dessa ferramenta. A certificação
digital no celular e os sistemas que visem atender à pessoa
física ainda tem muito espaço para crescer. Com a contínua
melhoria dos nossos processos, facilitando ainda mais a vida
do cidadão e empresa, com o grau de segurança que um Certificado Digital provê, temos boas perspectivas de que a Certificação Digital renda excelentes frutos ao País. Gostaria de
aproveitar esse espaço para convidar todos a participarem do
14.º Certforum, que é o maior evento de Certificação Digital do
Brasil. Ele será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, no
Centro de Eventos do CNTC, em Brasília (informações no site
do ITI - www.iti.gov.br).

ARTIGO DO MÊS

Estamos vivendo um grande momento
Não é só uma percepção de que estamos num momento diferente. A cada dia que passa sinto que o Certificado Digital ganha mais espaço, entra mais no dia a dia, na vida das pessoas e empresas. A cada nova utilização, devidamente
regulamentada naturalmente, surgem certamente novos interessados em conhecer os benefícios que a tecnologia
proporciona e as inúmeras possibilidades que podem ser usufruídas.
Recentemente, falando de pessoas físicas, tivemos a novidade da abertura e fechamento de contas, já tínhamos as
facilidades nas relações com a Receita Federal e o Imposto de Renda, há os cartórios digitais a diminuir a burocracia e
melhorar a gestão de tempo dos cidadãos, está para ser aprovado o texto que possibilita a motoristas trafegar sem
portar CNH e documento do veículo na forma física. Tudo isso é muito importante, são marcos que nos levam a
acreditar num futuro cada vez mais promissor para a indústria da Certificação Digital no Brasil. Isso sem contar a
larga utilização pelas áreas do Direito/Justiça, Saúde. O próximo segmento que deve aderir à certificação deve ser o
financeiro, pela segurança e praticidade da nossa tecnologia.
São notícias muito relevantes para os nossos associados. Estamos nos consolidando nas pessoas jurídicas, com a
utilização ampliada das obrigações com o governo por meio da certificação. Temos inclusive um calendário que nos
permite planejar nossos investimentos de maneira a sempre garantir os melhores serviços. A gradual implantação da
certificação nas empresas e a ampliação do uso por meio de novas aplicações que o governo vai permitindo irá aos
poucos dando à sociedade a exata noção do valor da certificação como instrumento que facilita o crescimento, que
reduz burocracia, que reduz custos e melhora a confiabilidade de todo o sistema para todas as partes, pelo seu valor
legal e jurídico.
Por tudo isso acreditamos que estamos vivendo um grande momento, um momento histórico de expansão, de aumento de nossa visibilidade, das vantagens que podemos oferecer ao País como um todo, seja para a pessoa física,
seja para a jurídica. Historicamente o segundo semestre, por conta de vários fatores, contribuem para o crescimento
econômico de forma mais incisiva. Neste ano, acreditamos que a Olimpíada também deve ampliar a retomada do
crescimento, assim como a gradativa solução dos problemas políticos e econômicos. Desta maneira e com as novas
utilizações que a Certificação Digital permite a todos nossos associados, estamos otimistas
Antonio Cangiano, Diretor-executivo da ANCD

