
A chave da
segurança digital

por Alexsandro Vanin

Com perspectivas favoráveis para
o comércio eletrônico nos próximos
anos, Manuel Matos assumiu, em de-
zembro, a presidência da Câmara Bra-
sileira de Comércio Eletrônico (Cama-
ra-e.net) com a missão de ampliar o
uso da certificação digital no Brasil.
Conforme Matos, a tecnologia é impor-
tante para criar um ambiente seguro de
transações comerciais na internet. A
tendência é proporcionar, por meio dela,
maior confiança do usuário e ampliar
ainda mais os índices dos negócios on-
line. O comércio entre empresas (B2B)
no país chegou a R$ 267,6 bilhões em
2005, 37% maior em relação a 2004,
de acordo com a pesquisa realizada em
conjunto com a E-Consulting Corp.
Outro estudo feito mostrou o cresci-
mento de 32% do varejo on-line, que
alcançou R$ 9,9 bilhões. "A Camara-
e.net divulgará em breve várias ações
de promoção ao uso de certificados di-
gitais nos mais diversos setores da eco-
nomia", diz.

Parte desse cenário otimista, que
Matos pretende montar e aperfeiçoar
durante seu comando na entidade, deve
ser erguido com base no comércio ele-
trônico realizado de forma responsá-
vel. Na avaliação que faz sobre esse
ambiente de negócios no Brasil, a prio-
ridade é o movimento pela cidadania

digital com o objetivo de permitir futu-
ras iniciativas que contribuam para per-
petuar e conscientizar usuários e con-
sumidores dos cuidados com a segu-
rança nesse meio. "O cidadão é res-
ponsável pela sua segurança no uso da
rede. Convocaremos todos os segmen-
tos da sociedade para participar desse
esforço", diz.

Antes de chegar à presidência,
Matos já atuou como vice-presiden-
te, conselheiro e coordenador dos Co-
mitês de Seguros e de Certificação Di-
gital da entidade. Soma no seu currí-
culo a criação, em 1982, do softwa-
re para gerenciar corretoras de segu-
ros (Premium-PC) e o desenvolvimen-
to, em 1988, do sistema eletrônico de
controle das informações periódicas
da Superintendência de Seguros Pri-
vados (Susep), órgão vinculado ao
Ministério da Fazenda. Também foi
presidente da seguradora da Caixa
Econômica Federal, quintuplicando o
faturamento da instituição em sua
gestão, e fundador da Via Internet S/
A, empresa que fornece estratégias
de gestão de canais eletrônicos para
a área de seguros.

Empreendedor - Qual é o conceito
de comércio eletrônico? Em que se-
tores ele pode substituir as formas
tradicionais de vendas e quais van-
tagens ele apresenta?

Manuel Matos - O comércio ele-
trônico é uma evolução natural das for-
mas tradicionais de vendas. Ao longo
da história da humanidade o processo
de comercialização de bens e serviços
sempre sofreu aprimoramentos e o
comércio eletrônico apenas se benefi-
cia da infra-estrutura digital das nações
para mais essa evolução.

Empreendedor - Como o senhor
analisa o comércio eletrônico no
Brasil?

Matos - O país já desenvolve ne-
gócios eletrônicos de forma vigorosa.
Temos os exemplos do Internet Ban-
king, da Receita Federal, dos varejistas
on-line (que aumentaram as vendas em
mais de 60% sobre o Natal anterior),
das companhias aéreas e tantos outros
que poderíamos aqui citar.

Empreendedor - A internet ainda
é tratada de maneira mais institu-
cional e não como um canal para
aumentar a receita?

Matos - O crescimento de negóci-
os eletrônicos no país é uma realidade
indiscutível. O que faltava - a identifi-
cação segura e inequívoca do consumi-
dor - foi resolvido com a introdução da
certificação digital. Quase todos os mer-
cados estão atualizando seus procedi-
mentos e normas para o uso da certifi-
cação digital nas transações eletrônicas.
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Transações on-line sem erro fazem do Brasil um dos líderes mundiais

nesse tipo de comércio entre empresas, que cresceu 37% no último ano



Empreendedor - Dados da Câmara-
e.net demonstram que 45,8% das
pequenas e médias empresas já atu-
am com comércio eletrônico. É pos-
sível dizer que essa modalidade de
comércio está deixando de ser ex-
clusiva das grandes empresas?

Matos - Assim como o telefone e o
fax não são exclusividade de nenhum
segmento da economia, o uso da tec-
nologia digital atinge hoje todas as ca-
madas de empresas, independente de
tamanho ou localização geográfica.

Empreendedor - A falta de infor-
mação disponível e a baixa capaci-
tação dos recursos humanos ainda
são os principais gargalos para o em-
preendedor que quer vender por
meios eletrônicos. Como contornar
esse problema?

Matos - Não temos detectado esse
tipo de restrição. O maior desafio era a

Quase todos os
mercados estão
atualizando seus
procedimentos e

normas para o uso
da certificação

digital nas
transações
eletrônicas

identificação segura e com validade ju-
rídica das duas partes: vendedor e com-
prador. Isso foi solucionado com a In-
fra-estrutura Brasileira de Chaves Pú-
blicas e a certificação digital nas tran-
sações, tornando o ambiente digital
mais seguro e com regras claras. Cada
mercado tem uma velocidade diferente
de adaptação e é natural que o setor de
serviços tenha saído na frente.

Empreendedor - Desde a criação da
Câmara-e.net o que mudou nesse
cenário?

Matos - O fato mais importante foi
a criação e consolidação da Infra-es-
trutura de Chaves Públicas e a adesão
do judiciário a esse modelo de identifi-
cação do indivíduo na rede, com vali-
dade jurídica e segurança tecnológica.
A partir daí, todos os mercados se mo-
bilizaram para modernizar suas práti-
cas comerciais.
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Empreendedor - O e-mail é a for-
ma mais comum de comércio ele-
trônico? É possível imaginar um
cenário em que outras ferramen-
tas, como o B2B, sejam padrão de
mercado?

Matos - O e-mail é apenas uma
forma eficaz de comunicação eletrô-
nica. A infra-estrutura brasileira de
comércio eletrônico é muito mais que
isso. Do Internet Banking à compra
de passagens aéreas, do supermerca-
do à compra de seguros. Tudo o que
você imaginar pode atualmente ser ad-
quirido pela internet.

Empreendedor - Em termos de
investimentos em segurança ele-
trônica, como o Brasil está em re-
lação a outros países?

Matos - O Brasil é um dos líde-
res mundiais em segurança da infor-
mação nas transações on-line. A In-
fra-estrutura de Chaves Públicas e o
certificado digital é a prova material
que estamos bem nessa área.

Empreendedor - No mercado on-
line a segurança não é só uma ten-
dência, mas prioridade para vali-
dar qualquer tipo de transação
eletrônica, principalmente por
meio da certificação digital. É isso
que vai pautar os investimentos
nessa década?

Matos - Sem dúvida. Digital ou
analógico, presencial ou virtual, não
existe comércio responsável sem o
aspecto da segurança em primeiro
lugar. Os investimentos em 2006 se-
rão direcionados para o uso e reco-
nhecimento do certificado digital nas
transações on-line.

Empreendedor - Quais as princi-
pais novidades em relação à certi-
ficação digital neste e nos próxi-
mos anos?

Matos - A principal novidade é a
adesão das empresas ao reconheci-
mento dos certificados digitais ICP-

Não haverá
comércio eletrônico

responsável sem
que antes exista a
cidadania digital

consciente

Brasil nas transações eletrônicas. Este
será o ano da autenticação segura e
da cidadania digital.

Empreendedor - Para o empreen-
dedor que pretende atuar ou já
desenvolve negócios nesse ramo o
que isso vai ajudar?

Matos - Trará segurança jurídica
e tecnológica às operações on-line,
permitindo o avanço do comércio ele-
trônico no país.

Empreendedor - O que o senhor
vai priorizar na sua gestão?

Matos - O movimento pela ci-
dadania digital. Não haverá comér-
cio eletrônico responsável sem que
antes exista a cidadania digital
consciente. O cidadão é responsá-
vel pela sua segurança no uso da
rede. Convocaremos todos os seg-
mentos da sociedade para partici-
par desse esforço.

Empreendedor - O senhor preten-
de dar continuidade ao projeto
Bede de Bem-Estar Social, que
tem o objetivo de proporcionar a
emissão de certificados por meio
dos corretores de seguros?

Matos - O corretor de seguros
já trata tradicionalmente da segurança
familiar futura e nada mais natural
que se transforme num agente de
bem-estar social, levando a cidada-
nia digital a todos os rincões deste
país. E cidadania digital significa ser
portador de um e-CPF para se iden-
tificar com validade jurídica nas tran-
sações que efetuar na internet. Ao
constituir uma Autoridade Certifica-
dora própria (AC Sincor) o Sindica-
to de Corretores de Seguros de SP
criou as condições necessárias para
isso. O corretor de seguros propicia-
rá a democratização do acesso aos
certificados digitais pela população.
A fiscalização cabe ao Instituto de
Tecnologia da Informação (ITI), que
é a autarquia responsável por fazer
cumprir as normas do setor.

Empreendedor - Que outras ações
e iniciativas o senhor quer imple-
mentar ou dar continuidade?

Matos - Queremos envolver toda
a sociedade nesse movimento de ci-
dadania digital, 2006 será o ano desta
cidadania no país.

Manuel Matos
mmatos@brasilia.com.br
(11) 3095-5655
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