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Benefícios e Facilidades para o Empreendedor 

Com o Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, o empreendedor brasileiro tem 
acesso a diversos serviços digitais seguros, modernizado seu 
negócio, ganhando mais competitividade no mercado e garantindo 
mais agilidade e economia. São muitos os benefícios alcançados 
com o uso do certificado ICP-Brasil:

• Maior segurança contra fraudes;

• Maior privacidade nas trocas de mensagens;

• Redução de custos para assinar e reconhecer documentos;

• Menos burocracia;

• Economia de tempo e espaço.

Como visto, a adesão ao uso do certificado digital traz importantes 
benefícios para os pequenos, médios e grandes negócios. Nesta 
cartilha vamos mostrar os principais serviços disponíveis para os 
empresários que utilizam o certificado digital e os benefícios de 
cada um deles. 

Como utilizar o seu e-CPF
O certificado digital de pessoa física, mais conhecido por e-CPF, é 
uma versão eletrônica do seu CPF, que possibilita identificar o titular 
e conhecer ao certo quem assina digitalmente as mensagens e 
documentos eletrônicos.

Mais do que verificar com a máxima segurança os usuários de 
diversas ferramentas digitais, o e-CPF garante autenticidade, 
integridade, confiabilidade e não repúdio nas transações realizadas 
no ambiente virtual.

Lembramos que o e-CPF tem validade perante a lei, o que significa 
que é possível, além de realizar operações eletrônicas, transmitir 
demonstrativos para a Receita Federal e efetuar outros tipos de 
serviços pela internet. 

Outro ponto muito importante é que o seu e-CPF pode ser utilizado
para representar você e também a sua microempresa no ambiente 
digital. Ou seja, um único documento com duas funcionalidades: 
benefício para você e para sua empresa.

O e-CPF pode ter vários 
formatos, todos eles têm 
segurança e são reconhecidos 
pelas aplicações. O certificado 
digital pode ser emitido 
e armazenado em nuvem, 
diretamente no seu celular, 
no seu computador, em 
tokens ou cartões. 

Saiba mais: 
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Empreendedor + Certificado ICP-Brasil 

Conheça as principais aplicações que vão facilitar a sua rotina

Acesse também 
pelo QR-code:

https://aquitemcd.iti.gov.br/

https://aquitemcd.iti.gov.br/
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Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
Uma das maiores inovações fiscais do Brasil, a Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) traz benefícios para os empreendedores e para economia 
nacional. A NF-e é assinada digitalmente com certificado digital 
ICP-Brasil, que garante a validade e a segurança do documento. 

Já foram emitidas mais de 22 bilhões de notas eletrônicas em todo 
Brasil, até fevereiro de 2020. Gerando economia de papel, tinta e 
outros insumos físicos e facilitando a rotina de empresas em todo o 
país.

• Redução de custos e entraves burocráticos, facilitando o 
cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de 
impostos e contribuições;

• Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;

• Rapidez no acesso às informações;

• Eliminação do uso de papel;

• Aumento da produtividade da auditoria através da 
       eliminação dos passos para coleta dos arquivos;

• Possibilidade do cruzamento eletrônico de informações; 

• Integrada a aplicativos de gerenciamento de vendas, 
       estoque e compras, facilita o controle de movimentação 
       de mercadorias.

Benefícios

Como emitir a NF-e?
Cada estado possui suas regras para emissão da NF-e. Sendo assim, 
o primeiro passo para emitir o documento é entrar em contato com a 
Secretaria de Fazenda do seu estado ou município para obter 
informaçãoes atualizadas sobre o processo. 

Nas regiões em que é possível emitir a NF-e, é importante, além do 
certificado digital ICP-Brasil, ter acesso a um emissor de notas 
fiscais. O Sebrae disponibiliza um emissor gratuito de NF-e. 

Saiba como utilizar acessando:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/servicosdigitais

Acesse também 
pelo QR-code:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/servicosdigitais
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Portal e-CAC

O Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) é um 
sistema da Receita Federal do Brasil (RFB) que possibilita que o 
contribuinte não tenha que comparecer às agências da Receita a 
todo momento que precisar realizar um serviço fiscal. Por meio do 
e-CAC, você pode utilizar os serviços que antes necessitavam de um 
contador ou, no mínimo, que você enfrentasse longas filas nas 
agências da Receita Federal.

É o fisco na palma da mão! 

O portal e-CAC dispõe de uma grande variedade de serviços, sendo 
os principais a consulta de:

• Pendências e declarações do Imposto de Renda em andamento;
• Pagamentos na base de dados da Receita Federal;
• Mensagens oficiais emitidas pela entidade;
• Situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas;
• Inscrições na Dívida Ativa da União;
• Informações sobre parcelamentos de débitos fiscais.

• Redução de custos com deslocamentos e despachantes;

• Rapidez no acesso às informações;

• Eliminação do uso de papel;

• Controle mais eficiente das ações fiscais da empresa;

• Possibilidade do cruzamento eletrônico de informações; 

Benefícios

Como acessar?

O acesso ao e-CAC deve ser realizado por meio do portal com uso do 
certificado digital ICP-Brasil:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

Acesse também 
pelo QR-code:

MEI, com o seu e-CPF você 
pode realizar ações de pessoa 
física e jurídica no e-CAC. 
Não há necessidade de dois 
certificados. Ao acessar o 
e-CAC para realizar ações 
referentes ao seu negócio, 
habilite a opção de representante 
legal da empresa! 

Saiba mais: Conheça todos 
os serviços 
disponíveis
 no e-CAC.

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/default.aspx
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/default.aspx
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/default.aspx
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/default.aspx
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Junta Comercial Digital

As Juntas Digitais, em funcionamento em diversos estados e no 
Distrito Federal, ofertam a prestação de vários serviços, como o 
Registro Empresarial 100% pela internet. É importante destacar que 
para que o registro empresarial seja feito exclusivamente por meio 
digital, o empresário precisa ter um certificado digital ICP-Brasil. 

A modernização acabou com as filas nas sedes das Juntas Comerciais 
e os empresários não precisam mais se deslocar para abrir, 
regularizar ou realizar a baixa de empresas. 

Tudo agora é feito pela internet, com a validade garantida pelo uso do
certificado ICP-Brasil.

• Desburocratização. Diversos estágios burocráticos são 
eliminados, como reconhecimento de firma e ratificações 
das juntas comerciais;

• Maior rapidez nos processos. O tempo de abertura de uma 
empresa que antes durava dias, caiu para horas com o 
processo eletrônico;

• Redução de custos. Digitalizar significa eliminar custos 
associados à compra de materiais, tarefas, impressão e 
armazenamento de documentos;

• Sustentabilidade. Com o uso do certificado digital, uma 
quantidade considerável de papel deixa de ser impressa. 
Isto significa que litros de água são economizadas e árvo-
res são salvas.

Benefícios

Como funciona?

Cada estado do Brasil, e o Distrito Federal, tem sua Junta Comercial. 
Por isso, o primeiro passo é buscar o site da Junta correspondente a 
sua localização. Acessando o site da Junta do seu Estado você 
encontrará a relação dos serviços ofertados e os passos para 
execução. Confira a relação das Juntas Comercias do Brasil: 

JUCEAC (Acre)
JUCEAL (Alagoas)
JUCAP (Amapá)
JUCEA (Amazonas)
JUCEB (Bahia)
JUCEC (Ceará) 
JUCIS (Distrito Federal)
JUCEES (Espírito Santo)
JUCEG (Goiás)
JUCEMA (Maranhão)
JUCEMAT (Mato Grosso)
JUCEMS (Mato Grosso do Sul)
JUCEMG (Minas Gerais)
JUCEPA (Pará)

JUCEP (Paraíba)
JUCEPAR (Paraná)
JUCEPE (Pernambuco)
JUCEPI (Piauí)
JUCERJA (Rio de Janeiro)
JUCERN (Rio Grande do Norte)
JUCISRS (Rio Grande do Sul)
JUCER (Rondônia)
JUCERR (Roraima)
JUCESC (Santa Catarina)
JUCESP (São Paulo)
JUCESE (Sergipe)
JUCETINS (Tocantins)

http://juceac.acre.gov.br/
http://www.juceal.al.gov.br/
https://www.jucap.ap.gov.br/
http://www.jucea.am.gov.br/
http://www.juceb.ba.gov.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
http://www.redesimples.df.gov.br/
https://www.jucees.es.gov.br/
http://www.juceg.go.gov.br/
https://www.jucema.ma.gov.br/
http://www.jucemat.mt.gov.br/
http://www.jucems.ms.gov.br/
https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/
http://www.jucepa.pa.gov.br/
http://jucep.pb.gov.br/
http://www.juntacomercial.pr.gov.br/
http://portal.jucepe.pe.gov.br/
http://www.jucepi.pi.gov.br/index.php
https://www.jucerja.rj.gov.br/
http://www.jucern.rn.gov.br/
http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/auth/realms/Portalservicos/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=portalexterno&redirect_uri=http%3A%2F%2Fportalservicos.jucisrs.rs.gov.br%2FPortal%2Fpages%2Fprincipal.jsf&state=10664%2Fd3cd5d91-0ffb-409c-a2d9-96075b1acb31&login=true
http://www.rondonia.ro.gov.br/jucer/
http://www.jucerr.rr.gov.br/
http://www.jucesc.sc.gov.br/
https://www.jucesponline.sp.gov.br/
https://www.jucese.se.gov.br/
https://jucetins.to.gov.br/
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Conectividade Social ICP

Para o  empreendedor que tem colaboradores contratados, o 
Conectividade Social é mais do que um canal obrigatório para o 
envio de informações ao FGTS, é uma plataforma digital de 
relacionamento que pode ser utilizada para troca de informações 
relacionadas ao FGTS entre a Caixa Econômica Federal, Agente 
Operador do FGTS, e as empresas, escritórios de contabilidade, 
sindicatos, prefeituras e outros entes.

Entre outras coisas, o sistema possibilita que o empresário obtenha 
pela internet, sem sair de casa, extratos das contas vinculadas de 
FGTS dos trabalhadores e de relatórios de inconsistências cadastrais, 
além de realizar a contratação de parcelamento de débitos de FGTS.

• Simplificação do processo de recolhimento do FGTS;

• Redução de custos operacionais;

• Disponibilização de um canal direto de comunicação com a 
CAIXA, agente operador do FGTS;

• Redução da ocorrência de inconsistências e da necessida-
de de regularizações futuras.

Benefícios

Como acessar?

Para acesso ao Conectividade Social ICP  é necessário possuir 
certificado digital padrão ICP-Brasil. 

De posse do certificado digital, acesse o link do Conectividade Social 
ICP e quando solicitado, informe sua senha.

http://www.caixa.gov.br/empresa/conectividade-social/

Acesse também 
pelo QR-code:
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SICAF Digital

Todas as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em participar 
das licitações do Governo Federal devem se cadastrar no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), mantido 
pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais 
(SISG). Integram o SISG toda a Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional.

O SICAF é totalmente digital, dessa forma, todo o cadastramento e o 
acompanhamento das ações são realizadas pela internet.

• Redução das despesas com deslocamentos, cópias e au-
tenticações;

• Maior agilidade no processo de cadastro e atualização das 
informações;

• O processo digital torna o SICAF mais democrático, facili-
tando a participação de empresários de todo o Brasil nos 
processos licitatórios. 

Benefícios
Como fazer o cadastro?

Todas as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em participar 
das licitações do Governo Federal devem se cadastrar no SICAF. Para 
iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor, ou quem 
o represente, deverá criar seu usuário no Brasil Cidadão e acessar o 
SICAF no Portal de Compras do Governo Federal, por meio de 
Certificado Digital ICP – Brasil. É necessário o uso do e-CPF, o
certificado digital pessoa jurídica, e-CNPJ, ainda não está disponível 
para acesso ao sistema.

O sistema pode ser acessado na seguinte página:

http://cadastro.governodigital.net/fornecedores/sicafnet.html

Economia

Além das facilidades, o SICAF 100% digital garante economia. 
Confira os números: 

Acesse também 
pelo QR-code:

Dados: SICAF
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e-SOCIAL

Permite aos empregadores comunicarem ao Governo, de forma 
unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, 
contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de 
acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e 
informações sobre o FGTS.

Atenção: Apenas o MEI que possue empregados precisa acessar o 
e-Social para prestar informações.

• Com a substituição da entrega de diversas obrigações por 
apenas uma operação, totalmente padronizada, as empre-
sas diminuem gastos e tempo dedicados atualmente para 
à execução dessas tarefas.

• Registro imediato de novas informações, como a contrata-
ção de um empregado; 

• Integração de processos; 

• Disponibilização imediata dos dados aos órgãos envolvi-
dos.

Benefícios

Como utilizar

Você pode prestar as informações da sua empresa no e-Social das 
seguintes formas, de acordo com sua realidade:

• eSocial Web Simplificado MEI - ferramenta online desenvolvida 
para auxiliar o MEI na prestação das informações que funciona 
de modo semelhante ao eSocial módulo Empregador Doméstico. 
Realiza cálculos automáticos e integra os eventos com a folha. 
Não é necessário ter certificado digital.

• eSocial módulo geral Web Empresas - se o MEI tiver situação 
jurídica não contemplada no sistema simplificado, poderá se valer 
do módulo geral Web Empresas. Nesse módulo online é possível 
prestar todas as informações previstas no e-Social. Também não 
será necessário ter certificado digital, se o próprio MEI acessar 
esse ambiente. Caso seja acessado por contador ou outra pessoa,

       deve ser utilizado certificado digital.

• eSocial Web service - é a maneira padrão de prestar informações 
ao e-Social, por meio da utilização de software compatível com 
a transmissão dos arquivos no formato do e-Social (.xml). Será 
necessário ter certificado digital e, caso as informações sejam 
prestadas por contador, será necessário o cadastramento de 
procuração eletrônica 

https://login.esocial.gov.br/login.aspx Acesse também 
pelo QR-code:



21Certificado Digital ICP-Brasil: benefícios e facilidades para o empreendedor brasileiro20

Assinatura de documentos digitais

Agora que você tem um certificado digital, não há mais a necessidade 
de reunir pessoas ou despachar papéis para assinar contratos. Cada 
parte envolvida pode ler o texto do contrato de onde estiver e 
assinar com certificado digital com garantia de validade jurídica e 
segurança.

E tem mais, há vários documentos, para fins diversos, que só têm 
utilidade se tiverem a firma reconhecida em cartório. Desse modo, 
você paga um motoboy ou outro funcionário para fazer o serviço, ou 
então se desloca ao cartório e perde bastante tempo. O certificado 
digital ajuda a dar agilidade em muitos desses casos, pois garante a 
autenticidade das informações trocadas, retirando a necessidade do 
reconhecimento de firma.

• Redução de despesas com deslocamentos, cópias e auten-
ticações;

• Economia de espaço, não há necessidade de arquivar do-
cumentos e contratos físicos;

• Agilidade. O contrato pode ser assinado rapidamente por 
pessoas em locais diferentes;

• Mobilidade. Você ganha liberdade para assinar de qualquer 
lugar e a qualquer hora.

Benefícios

Diferença entre assinatura digital e eletrônica

Para garantir a autenticidade da assinatura digital, realizada com 
certificado digital ICP-Brasil, são utilizados algoritmos de criptografia 
de chaves pública e privada. Eles criam uma identificação única, que 
impede a falsificação da assinatura e trazem mais confiabilidade 
para o documento.

A assinatura digital dá a documentos eletrônicos autenticidade, 
confiabilidade, integridade e validade jurídica. Para empresários e 
usuários, ela representa uma forma de desburocratizar diferentes 
processos jurídicos, reduzindo o número de procedimentos 
necessários para a validação de um acordo.

Já a assinatura eletrônica pode ser definida como um conjunto de 
mecanismos que permitem a identificação de uma pessoa em meios 
online. Ela pode ser uma cópia da assinatura física de uma pessoa ou 
um clique em um botão.

A assinatura eletrônica não possui validade jurídica garantida ou me-
canismos de segurança avançados. Por isso, ela deve ser adotada em 
e-mails e documentos simples.

Acesse o Verificador
Há como verificar a validade de
um documento assinado 
digitalmente de forma prática e 
gratuita pela internet. Para isso, 
basta acessar o Vertificar de 
Conformidade da ICP-Brasil!

Saiba mais: 
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