
Revolução em curso 
 
Receita Federal impulsiona certificação digital com acordo com a Febraban para oferecimento de 
e-CPF a todos os correntistas e com projeto interno de R$ 2 milhões 
 
Dois orgulhos do mercado de tecnologia da informação e do governo no Brasil, citados a qualquer 
oportunidade como um exemplo do gosto nacional por inovações, são a pioneira adoção de urnas 
eletrônicas nas eleições e o volume de entrega de declarações de imposto de renda pela internet. 
E atualmente acontece uma revolução silenc iosa, que promete fazer parte desta lista: a 
certificação digital avança no País com mais velocidade que muitos podem perceber e deve 
desenvolver um novo pioneirismo. Em poucos meses, todos os quase 25 mil funcionários da 
Secretaria da Receita Federal deverão ter o próprio certificado digital em um smart card, assim 
como cinco milhões de brasileiros possuirão um e-CPF (ou CPF eletrônico), baseado na mesma 
tecnologia. 
   
Rodrigues, da Receita Federal: ultrapassando o limiar de serviços prestados, com certificação   
São dois projetos de grande porte, com a capacidade de tornar o uso de smart cards uma 
realidade para fatia significativa da população. O projeto de e-CPF tem como objetivo oferecer 
uma certificação digital única a cada cidadão detentor de conta corrente, e nasceu de um acordo 
entre a Receita Federal e a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), que já formalizou o seu 
interesse em carta de intenções encaminhada ao secretário do órgão, Jorge Antonio Deher Rachid. 
O desejo dos grandes bancos em relacionar uma certificação digital com o e-CPF está na 
economia com a escala do projeto, diminuindo o custo da tecnologia. A segurança da informação 
e da identidade dos clientes é uma das questões que mais preocupam essas instituições, que 
sofrem com riscos de fraude, roubo de senhas e a com resistência de alguns clientes ao auto-
atendimento por internet banking – menos custoso que operações realizadas por outros canais. 
 
A opção poderia ser de cada grande banco desenvolver um cartão próprio com certificado digital 
para seus clientes, esperando ter uma diferenciação de mercado por maior segurança. Mas a 
vantagem estratégica poderia durar pouco, com todos os concorrentes rumando para iniciativas 
parecidas. Além disso, todo o investimento em infra-estrutura e na homologação seria de 
responsabilidade de cada instituição – um custo alto demais. Com a criação de um e-CPF, de 
responsabilidade da Receita, a tecnologia ruma a uma maior interoperabilidade de dispositivos de 
armazenagem de certificados e o investimento será pulverizado entre os grandes bancos 
(principal investidores) e órgãos públicos. 
 
As vantagens se estendem também à população e à administração pública como um todo, afirma 
o coordenador de tecnologia e segurança da informação da Receita Federal, Donizetti Vitor 
Rodrigues. O governo terá meios de prover eletronicamente serviços de dados sigilosos, evitando 
filas, com a certeza de estar lidando com a pessoa certa. “Chegamos ao limiar do que poderíamos 
oferecer sem certificação”, avalia o executivo. 
 
Já o cidadão pode se livrar de grande parte das nem sempre seguras e fácil de lembrar senhas, 
além de ter apenas um certificado aceito e reconhecido nacionalmente por governo, empresas e 
instituições bancárias. Para ficar num exemplo prático, um cliente do Unibanco que possui 
certificado digital não terá necessariamente aprovada uma transação feita com o BankBoston, 
outro banco que já oferece a tecnologia para seus clientes. “O efeito para a sociedade é grande. 
Além de eliminar as diversas senhas, pode servir, em questão de alguns anos, como filtro anti-
spam, separando as mensagens legítimas das de pessoas não existentes”, diz o presidente da 
Certisign, Sergio Kulikovsky. “Um outro exemplo é que, quando houver a necessidade de uma 
pessoa obter uma certidão de nascimento, poderá fazê-lo pela internet, com a cópia do 
documento assinada digitalmente pelo tabelião”, uma situação que facilita a vida de quem vive 
em cidade longe de onde nasceu. 
 



“Já há ações concretas em curso”, conta Rodrigues. O Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), ligado à Casa Civil, está criando as normas de homologação da infra-estrutura, 
incluindo smart card, leitores e token, e de software, com a resolução dos aspectos técnicos. O ITI 
é a Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz), criadora da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil), em 2001. Isso ocorre junto com o esforço das três Autoridades 
Certificadoras – Certisign, Serpro e Serasa – de tornar suas políticas de certificação idênticas e 
completamente interoperáveis. 
 
Rodrigues estima que os smart cards estarão disponíveis à população em “pouquíssimos meses”. 
Inicialmente, cinco milhões de pessoas serão beneficiadas. E a primeira expansão deve chegar a 
mais cinco milhões de pessoas, até atingir todos os brasileiros com conta corrente. 
 
A participação importante da Receita Federal no projeto se deve à criação da marca e-CPF e de 
um projeto já em uso internamente que dará a todos os seus 25 mil servidores certificação digital. 
Superando as dificuldades técnicas de uma plataforma diversificada, a central do órgão já tem 
seus smart cards em funcionamento desde o início de julho. A licitação de compra de 27 mil 
cartões e dos leitores foi vencida pela Gemplus, por 2 milhões de reais. “Considerando a logística 
de distribuição, em até três meses todos terão seus smart cards”, garante Rodrigues. É um 
importante passo para a ampliação dos serviços online e a garantia de mais segurança no trato de 
informações do público. 
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