
18 anos garantindo segurança, economia e comodidade para o cidadão

18 ANOS DE SEGURANÇA DIGITAL

Nível de segurança baixo!

Deve ser utilizado apenas para serviços básicos, 
pois não garante integridade, autenticidade e 
confidencialidade. 

Vazamentos de dados são constantes em serviços 
protegidos apenas por login e senha:

CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

Autenticidade - Processo de identificação seguro

18 anos garantindo segurança, economia e comodidade para o cidadão

No contexto da revolução digital, a proteção 
das informações e dados transacionados 
digitalmente passou a ser um dos mais 
importantes pilares da segurança mundial. 
Neste cenário, o certificado digital no padrão 
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
ICP-Brasil é uma tecnologia nacional que tem 
protegido e garantido a identidade de cidadãos 
e empresas brasileiras no mundo virtual.

A assinatura de documentos eletrônicos com 
certificado ICP-Brasil garante ao documento 
digital a mesma validade dada aos documentos 
assinados e autenticados em papel. Além disso, o 
certificado possibilita acesso seguro a serviços e 
plataformas digitais que necessitam de 
autenticação forte. 

Certificado ICP-Brasil

O uso do certificado digital ICP-Brasil garante diveros
requisitos de segurança no ambiente digital:

Não Repúdio - A autoria das ações não podem ser negadas
Integridade - Dados preservados, não podem ser alterados
Confidencialidade - Proteção contra acessos não autorizados
Validade Jurídica - Reconhecido pelo judiciário

Login e senha

Segurança Tecnológica e Normatização

Login e senha

SOMENTE O CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL GARANTE PLENA SEGURANÇA PARA OS SEUS DADOS

 A ICP-Brasil tem sua segurança baseada em 
criptografia e atende a modernos protocolos
nacionais e internacionais de segurança. 
No âmbito jurídico, a MP nº 2.200-2, de 2001, 
garante a validade dos documentos eletrônicos
assinados com certificado ICP-Brasil e possibilita
a constante modernização do sistema. 



A ICP-Brasil é um maiores casos de sucesso 
de parceria público-privada no Brasil. 

A Infraestrutura é formada por empresas 
públicas e privadas que trabalham em conjunto 
promovendo o desenvolvimento tecnológico
do Brasil. 

O mercado da certificação digital  ICP-Brasil 
gera empregos e renda em todo o País. 
Atualmente, apenas no processo direto de 
emissão de certificados digitais, são mais 
de 30 mil agentes de registro empregados.

Mercado 
Certificação digital ICP-Brasil

01 AC- Raiz
18 Autoridades Certificadoras 1º nível

1770 Autoridades de Registro
102 Autoridades Certificadoras 2º nível

07 Prestadores de Serviço de Confiança

25 Prestadores de Serviço de Suporte
06 Prestadores de Serviço de Biométrico

30.420.733
Certificados Digitais já emitidos

6.319.001
Previsão de emissões para 2020

Infraestrutura ICP-Brasil

Certificados Digitais Emitidos

08 Autoridades de Carimbo do Tempo

A ICP-Brasil é reconhecida Internacionalmente

A ICP-Brasil foi citada no Senado Americano como uma alternativa 
à dificuldade de gestão do ciclo de vida dos documentos de 
identificação dos americanos. A segurança de dados pessoais 
na rede só é possível a partir de exemplos de identificação 
como o que ocorre no Brasil, as “identidades dinâmicas”.

Dados do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

A ICP-Brasil está presente em todo o país!

6.319.001

Emitidos até 22/06/2020 Previsão até dezembro de 2020

1 AC- Raiz

17 Autoridades Certi�cadoras 1º nível

1446 Autoridades de Registro

96 Autoridades Certi�cadoras 2º nível

6 Prestadores de Serviço de Con�ança

25 Prestadores de Serviço de Suporte

6 Prestadores de Serviço de Biométrico

28.869.491 
Certi�cados Digitais já emitidos

4.962.803 
Certi�cados Digitais emitidos em 2019

Infraestrutura ICP-Brasil

Certi�cados Digitais Emitidos

8 Autoridades de Carimbo do Tempo

A ICP-Brasil é reconhecida Internacionalmente
A ICP-Brasil foi citada no Senado Americano como uma alternativa 
à dificuldade de gestão do ciclo de vida dos documentos de 
identificação dos americanos. A segurança de dados pessoais na 
rede só é possível a partir de exemplos de identificação como o 
_que ocorre no Brasil, as “identidades dinâmicas”.

Dados do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI



A melhor forma de destacar
os benefícios e a eficiência da 
ICP-Brasil é apresentando os usos já 
consagrados dessa ferramenta nos mais
diversos setores da economia. 

Além dos benefícios econômicos, a ICP-Brasil garante 
ganhos ambientais para o país, é menos papel e tinta 
gastos em impressões e menos uso de combustíveis. A 
ICP-Brasil também traz mais segurança, agilidade e 
comodidade. 

O certificao digital ICP-Brasil é a tecnologia que possibilita
um Brasil mais digital e seguro!

MEIO AMBIENTE

Sistema de Documento Florestal

É uma licença obrigatória para 
o transporte e armazenamento de 

produtos �orestais de origem nativa. 
O certi�cado ICP-Brasil possibilita
mais agilidade ao processo com 
a garantia de que as transações 

eletrônicas dos produtos �orestais 
sejam efetuadas com segurança.

COMÉRCIO EXTERIOR

SISCOMEX

Voltado aos operadores de comércio 
exterior, o Portal Siscomex facilita o 

acesso aos serviços e sistemas do 
governo associados às operações 

de comércio exterior. O certi�cado 
ICP-Brasil é utilizado para autenticação 
no sistema e assinatura de documentos.

O certi�cado digital não é realidade 
apenas nas aplicações de Governo, 

grandes grupos do setor privado 
já estão aderindo à ICP-Brasil, pois 

reconhecem os benefícios da feramenta 
na proteção de dados e na substituição 

de processos físicos por digitais com
segurança jurídica. 

SETOR PRIVADO

Grupo Boticário, Sky, BRF 

Aplicações 
A ICP-Brasil já garante a segurança de diversas aplicações

A ICP-Brasil é um maiores casos de sucesso 
de parceria público-privada no Brasil.

A Infraestrutura é formada por empresas 
públicas e privadas que trabalham em conjunto 
promovendo o desenvolvimento tecnológico
do Brasil. 

O mercado da certificação digital  ICP-Brasil 
gera empregos e renda em todo o País. 
Atualmente, apenas no processo direto de 
emissão de certificados digitais, são mais 
de 27 mil agentes de registro empregados.

JUDICIÁRIO

SEGURANÇA

CONFIABILIDADE

RASTREABILIDADE

NÃO REPÚDIO

VALIDADE JURÍDICA

Mercado 
Certi�cação digital ICP-Brasil

A melhor forma de destacar
os benefícios e a eficiência da 
ICP-Brasil é apresentando os usos já 
consagrados dessa ferramenta nos mais
diversos setores da economia. 

Além dos benefícios econômicos, a ICP-Brasil garante 
ganhos ambientais para o país, é menos papel e tinta 
gastos em impressões e menos uso de combustíveis. A 
ICP-Brasil também traz mais segurança, agilidade e 
comodidade. 

O certificao digital ICP-Brasil é a tecnologia que possibilita
um Brasil mais digital e seguro!

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Ferramenta moderna, amplamente
utilizada no judiciário brasileiro, que 

traz mais agilidade ao trâmite 
processual e possibilita o acesso 

ao Poder Judiciário a partir de 
qualquer lugar do mundo. 

SAÚDE

Prontuário Eletrônico do Paciente

MEIO AMBIENTE

Sistema de Documento Florestal

 Resultados de exames e consultas
disponíveis digitalmente com maior
legibilidade e exatidão, garantindo 

maior acertividade no diagnóstico e 
tratamento. O certificado ICP-Brasil 
torna o prontuário eletrônico seguro 
e garante o sigilo das informações 

pessoais do paciente.

É uma licença obrigatória para 
o transporte e armazenamento de 

produtos florestais de origem nativa. 
O certificado ICP-Brasil possibilita
mais agilidade ao processo com 
a garantia de que as transações 

eletrônicas dos produtos florestais 
sejam efetuadas com segurança.

EDUCAÇÃO

Diploma Digital

A adesão ao diploma digital 
com assinatura digital ICP-Brasil 

contribui para a eliminação de 
fraudes e garante maior 

transparência e mais
celeridade ao procedimentos 

de emissão do documento.

COMÉRCIO EXTERIOR

SISCOMEX

Voltado aos operadores de comércio 
exterior, o Portal Siscomex facilita 
o acesso aos serviços e sistemas 

do governo associados às 
operações de comércio exterior. 

O certificado ICP-Brasil é utilizado 
para autenticação no sistema 
e assinatura de documentos.

SISTEMA FINANCEIRO

Sistema de Pagamentos Brasileiro

Sistema que agrega todas as 
estruturas de operação que, de 
forma eletrônica, permitem a 

transferência de recursos
financeiros. O certificado digital

ICP-Brasil é um dos importantes 
pilares de segurança desse 

importante sistema.

SISTEMA FISCAL

Receita Federal - eCAC /SPED
Nota Fiscal Eletrônica NF-e

Já foram emitidas mais de 22 
bilhões de notas fiscais eletrônicas 

no Brasil. São, no mínimo, 22 bilhões 
de notas que deixaram de ser 
impresas! A fiscalização em 

ambiente digital também é mais 
eficiente diminuindo drasticamente 

a sonegação de impostos.

O certificado digital não é realidade 
apenas nas aplicações de Governo, 

grandes grupos do setor privado 
já estão aderindo à ICP-Brasil, pois 

reconhecem os benefícios da 
feramenta na proteção de dados e 

na substituição de processos físicos 
por digitais com segurança jurídica. 

SETOR PRIVADO

Grupo Boticário, Sky, BRF 

AGRONEGÓCIO

Cédula de Produto Rural Digital

 A Cédula em formato digital 
garante agilidade e segurança 

na emissão do principal 
instrumento privado de 

financiamento da safra nacional, 
elevando a confiabilidade 

deste título. 

Aplicações 
A ICP-Brasil já garante a segurança de diversas aplicações

5.078.803



Certifcado ICP-Brasil: País digital e seguro
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