
Assinatura via celular
A certificação digital, que envolve quase 100 milhões de clientes bancários,
é alvo das operadoras, mas falta modelo e aparelhos.
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Omercado financeiro tem uma base de
95 milhões de correntistas. A telefonia
móvel, mais de 92 milhões de

usuários. É claro que não demoraria muito
para que os controladores de ambas as áreas
pensassem em algo para unir esses universos
e torná-los ainda mais lucrativos. É aí que se
encaixa a certificação digital, que pode ser
definida como uma assinatura, uma carteira
de identidade virtual ou um documento
concebido eletronicamente que pretende
assegurar a identidade e as informações

' transmitidas por determinado usuário.
O impulso para que o telefone celular se

transforme na assinatura virtual, autêntica e
segura, reconhecida juridicamente, está nos
números das transações de internet banking:
de acordo com dados da Febraban, o total de
usuários dessa modalidade aumentou 45,3%
de 2004 para 2005, e passou de 18,1 milhões
para 26,3 milhões. As operações de internet
banking (pessoas física e jurídica) registraram
crescimento de 49% de 2004 para 2005, e
chegaram a 5,8 bilhões de transações.

Segundo dados da Câmara-e.net, 3,2
milhões de pessoas já têm certificação digital
no Brasil e, destes, 500 mil são certificados
de acordo com os padrões da ICP-Brasil. De
acordo com previsão da Câmara-e.net, os
usuários de certificação digital poderão
chegar a 20 milhões até 2010.

Desafio
A certificação digital já está em pleno uso

em vários segmentos: transações do
mercado financeiro, operadoras de cartão de
crédito, contratos de câmbio, operações na
Receita Federal e em quase todos os níveis
do projeto eletrônico do Governo Federal, o
e-gov. Nos bancos, a estréia foi em 2000,
com a implantação do SPB. O grande
desafio agora é migrar esse ambiente,
baseado em transações de internet, para o
mundo móvel. Ou seja, além de assinar
digitalmente, sem necessidade de papel, o
usuário poderia fazê-lo a partir de qualquer
ponto, via celular.

Então, o que falta para que as teles e,
principalmente os bancos, maiores usuários
da certificação digital, estabeleçam contato?
"Falta definir um modelo de negócios que

contemple os interesses dos dois lados -
bancos e operadoras", afirma o diretor de
operações de telemática da Serasa, Dorival
Dourado. "Esses dois agentes precisam
alinhar suas expectativas e o modelo
comercial. As operadoras deveriam flexibilizar
um pouco suas exigências de revenue
sharing, por exemplo."

Os bancos, segundo Dourado, no
passado não se sentiam confortáveis em
ampliar o espectro de confidencialidade,
fraude e identificação efetiva que garantisse o
não-repúdio da assinatura do cliente, mas
isso mudou. Agora, abre-se uma perspectiva
entre as partes (bancos e operadoras), afirma.

Enquanto o setor financeiro e as teles
móveis não unem os elos dessa cadeia,
algumas soluções efetivas despontam no
horizonte. A Serasa, em conjunto com o
Bradesco, a Claro e a Axalto (esta última
depois se fundiu à Gemplus, criando a
Gemalto), desenvolveu um protótipo de

assinatura digital de transações financeiras
via telefone móvel que une certificação
digital, mobilidade e internet banking. Por
enquanto, é apenas um protótipo, porque
depende de integração com sistemas
legados do Bradesco, o que vem sendo
analisado, disse Dourado.

A Visanet, que administra os
estabelecimentos comerciais filiados ao
cartão de crédito Visa, adota a certificação
digital em dois segmentos: nas transações
realizadas pela internet (e-commerce) e nas
capturadas através de POSWeb. Este último,
quando acionado, assume o controle de
todos os recursos do ponto de venda e atua
como um verdadeiro sistema operacional. E
no ambiente corporativo, a Visanet implanta
o uso de certificados digitais para assinatura
de e-mail. A empresa adota um processo de
assinatura digital para as aplicações nos
ambientes POS e TEF, o que garante que
essas aplicações sejam homologadas em
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seu próprio laboratório.
A Visanet considera a certificação digital

essencial no processo de e-commerce para
garantir a autenticidade e confidencialidade
dos dados referentes ao portador do cartão e
remetente do e-mail. Para a empresa, isto se
tornou um veículo essencial nas
comunicações de negócio e é fundamental
para a garantia do "não-repúdio" das
mensagens enviadas pela Visanet. A
empresa, porém, não tem qualquer projeto
com captura de transações com certificação
digital via celular em operação. A Visa é
responsável por 58% das transações
realizadas com cartão de crédito no Brasil,
enquanto a Visanet realizou mais de 1,7
bilhão de transações no ano passado.

O Bradesco protagonizou também,
durante o Ciab 2006 (evento de tecnologia do
setor bancário), a apresentação da solução
Digipass for Java Phone, que já é oferecida
aos correntistas. O Digipass é instalado no
celular do correntista por meio de download
ou via WAP. Uma vez ativado no aparelho, o
Digipass gera senhas dinâmicas, como um
token tradicional, que serão usadas em todas
as transações e consultas realizadas no
Bradesco Internet Banking.

Já foram homologados mais de 40
modelos de terminais para essa solução.
Porém, isto ainda não é a certificação digital,
e sim o que no jargão financeiro é chamado
de "autenticação forte", ou seja, aceita pelo
banco como legal, confiável e segura.

O Digipass é uma tecnologia da empresa

"FALTA DEFINÍR UM
MODELO DE

NEGÓCIOS QUE
CONTEMPLE OS

INTERESSES DOS
BANCOS E

OPERADORAS."
Dorival Dourado, da Serasa

belgo-americana Vasco,
representada no Brasil pela
UserlD, a qual oferece outras
duas soluções de autenticação por celular:
Virtual Digipass e Digipass for SIM.

Segundo os fabricantes e os bancos, o
token, presente nessas soluções, garante
total privacidade ao processo, como, por
exemplo, no caso de roubo de senhas por
meio de programas espiões do tipo Trojan.
Assim, o mobile token nada mais é do que o
mesmo dispositivo, com a diferença de que
está instalado no aparelho móvel.

Pilotos
De acordo com o diretor comercial da

UserlD, César Lavisano, a solução adotada
pelo Bradesco já é usada por cerca de 2 mil
clientes e há outros testes piloto em
homologação por vários bancos. Além do
próprio Bradesco, os bancos que testam
soluções similares são Unibanco, HSBC, Itaú
e Cicredi. A UserlD tem mais de 700 mil
tokens instalados no Brasil, e o diretor da

empresa diz que o mobile
token abre a possibilidade para
os bancos segmentarem o uso
de tokens físicos ou móveis.

Outra empresa que aposta
na disseminação da
certificação digital via telefonia
móvel é a Intel. A empresa
firmou parceria com a CertiSign
para integrar handhelds e
handsets com a certificação
digital. Isso significa que todo
dispositivo móvel equipado
com processador Intel terá

integração com certificados digitais. A
previsão da Intel é equipar, até o final deste
ano, mais de 20 modelos de aparelhos com
seu processador Intel XScale. Com o
processador, a Intel oferecerá duas linhas de
soluções que contêm autenticação e
certificação digital: a assinatura digital para
handhelds e smartphones e o gerenciador de
certificados digitais para handhelds e
smartphones, disponíveis em Windows
Mobile, Windows SmartPhone e Java para
PDAs e smartphones.

O diretor comercial da CertiSign, Roberto
Ventriglia, diz que os objetivos da empresa
neste momento são: massificar o uso da
certificação digital ao permitir que telefones
móveis e PDAs funcionem como dispositivos
armazenados com token e facilitar o uso de
assinatura digital em aplicações financeiras e
na automação da força de vendas das
empresas. "A base de mais de 90 milhões de Q
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usuários da telefonia móvel é uma interface
preferencial para operações bancárias e de
outros tipos", afirma.

Ventriglia diz que ainda não há vírus de
forma intensiva nos celulares, mas adverte
que se não houver certificação digital nos
aparelhos, a situação poderá ficar crítica.
"Cada vez mais, a identificação do usuário
será importante", afirma. Para o executivo, os
grandes clientes da certificação digital móvel
são os bancos, o governo, o comércio
eletrônico e a automação da força de vendas
das empresas.

"Em primeiro lugar, os bancos, porque a
população bancária é grande candidata". O
mercado de certificação digital é imenso.
Somente até o ano passado, foram feitas
500 mil certificações, segundo Ventriglia,
número que foi registrado este ano só no
primeiro semestre. "A tendência é que essa
proporção seja ainda maior, porque somente
os contribuintes da Receita Federal,
candidatos ao uso da certificação, chegam a
30 milhões de pessoas."

Se as empresas do setor financeiro e os
desenvolvedores animam-se com as
expectativas de expansão, há algumas
opiniões conservadoras quanto à
massificação da certificação. "Existem
ainda vários passos para um uso
disseminado da certificação digital", afirma
o diretor de marketing da EverSystems,
Raul Pavão. "Há limitação de aparelhos que
permitem uma boa performance. A

"A CERTIFICAÇÃO
DIGITAL NO

CELULAR SERÁ UMA
CONSEQÜÊNCIA

DA MASSIFICAÇÃO."
Raul Pavão, da EverSystem

certificação digital no celular
será uma conseqüência da
massificação. Quando ganhar
massa crítica, o seu uso no
celular será apenas uma conseqüência."

A certificação digital é uma aplicação e,
portanto, tem que ser suportada por um
sistema operacional. E apenas os celulares
mais sofisticados, os smartphones, têm
esses sistemas, que podem ser o Symbian
ou o Windows Mobile. Significa que a
aplicação da certificação digital na telefonia
móvel é, ainda, limitada.

ATE O ANO PASSADO FORAM FEITAS
500 MIL CERTIFICAÇÕES. O MESMO
NÚMERO REGISTRADO APENAS NO
PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO,

"A maior parte da base de assinantes
móveis é pré-paga, com aparelhos de baixo
custo e, portanto, limitados", diz o diretor
executivo da E-VAL, Luis Gustavo Kiatake.

Para contornar isso, o
executivo disse que teria que
ser desenvolvido um software
básico, que ficaria limitado
apenas a um determinado
modelo de telefone. "E esse
investimento deve ser
bastante avaliado."

A E-VAL é especializada na
adaptação de soluções de
certificação digital e outros
serviços e produtos de
segurança. Kiatake considera,
entretanto, que as empresas e

usuários de certificação digital terão que
adquirir o conhecimento do que isso
significa. Ele cita exemplos de empresas
que deixam suas certificações digitais nas
mãos de contadores que, por sua vez,
anotam a chave em um simples papel que
fica guardado numa gaveta. Um certificado
digital eqüivale, legalmente, a uma
procuração: com a chave, uma pessoa

pode assinar contratos,
autorizar transferências,
efetivar pagamentos, enfim
operar completamente
dentro da lei. "É ainda mais
importante do que um
documento como a carteira

de identidade, porque certifica, em termos
legais, que você é você mesmo e autoriza
qualquer ato com sua assinatura", diz o
diretor da E-VAL. (

Celular reproduz modelo da internet

Os bancos perderam R$ 300 milhões com fraudes virtuais no ano
passado, número que poderia ter chegado a- R$ 1 bilhão se as
instituições não investissem em segurança da informação. Por isso

mesmo, a demanda por certificação digital é capitaneada por essas
instituições. As operadoras móveis, em parceria com outras empresas e os
bancos, desenvolvem diferentes modelos de mobile banking. Contudo, todos
esses modelos prevêem o uso da certificação digital.

O modelo de certificação digital para aplicações de mobile banking, em
geral, é determinado pelo próprio banco, afirma o gerente de soluções
corporativas da Vivo, Átila Fagundes. A Vivo tem com o Banco do Brasil uma
aplicação que funciona em tecnologia Brew e, segundo Fagundes, a
transmissão de dados é muito difícil de ser burlada. Isto porque as
informações trafegam na rede da operadora com o protocolo de segurança
HTTPS e, por meio de um gateway, passam da rede pública para uma
privativa virtual conectada com o BB.

"Ao contrário dos tokens, a senha não é dinâmica, e sim de internet
banking, ou seja, para o BB tanto as operações de home banking quanto de
mobile banking têm o mesmo tratamento", diz Fagundes.

O mobile banking do BB foi desenvolvido pela Vivo em parceria com
desenvolvedores de serviços de valor adicionado. De acordo com Fagundes,
a solução é otimizada para contenha o menor volume de dados possível para
baratear a transmissão. Isso ocorre porque se o serviço for caro ou houver
falhas de navegação, o correntista não o aceita, explica o gerente.

A aplicação permite que o usuário faça praticamente todas as transações
que faria no próprio banco ou no caixa eletrônico: investimentos, compra de
ações, transferência de fundos, pagamento de contas. Uma evolução para
aqueles que usam a tecnologia WAP, pois na versão anterior da plataforma só

estavam disponíveis consulta de extrato e saldo. Como o WAP 2.0 oferece
maior segurança, aumentou também o leque de serviços.

Os lançamentos de mobile banking mais sofisticados provocaram uma
grande onda de demanda por soluções similares em outros bancos, como
HSBC, Bradesco e Santander.

A antiga Axalto, a desenvolvedora M4U, a Serasa e a Claro fizeram um
protótipo de assinatura digital para transações financeiras para aparelhos de
tecnologia GSM. O objetivo é incorporar a solução da certificação digital para
transações de mobile banking. Com esse dispositivo, o correntista recebe uma
mensagem via SMS, que o informa sobre a operação, sempre que realizar uma
transação. No mesmo instante, o correntista pode autorizá-la, via assinatura
digital, com o certificado digital que está armazenado no chip do handset.

A TIM, por sua vez, tem uma solução de mobile banking com o
BankBoston. Os correntistas do banco podem realizar transações nos 69
países onde a operadora tem acordo de roaming internacional de
dados/M MS. A solução é uma parceria do BankBoston, IBM, Nokia e TIM.
Os aparelhos são equipados com certificado digital, o que possibilita fazer
as operações com segurança.

O Brasil tem 500 mil certificados expedidos sob o padrão da ICP-Brasil,
que determina o mais alto grau de proteção para transações eletrônicas,
segundo os dados do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).
Para o ITI, a disseminação do uso de certificados digitais acelera os negócios
online, dá validade jurídica a contratos e procedimentos feitos a distância e
traz outros benefícios, como maior velocidade ao comércio exterior (para
contratos de câmbio) e permite a interação mais rápida com órgãos federais.
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