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Certificação Digital:
bancos entram no jogo
As principais instituições financeiras brasileiras adotaram o padrão ICP-Brasil e podem ser
grandes impulsionadores do uso de certificados digitais. Fatores como melhoria da segurança e
menos gastos com certidões, documentos e deslocamento físico estão em alta

"E o início de
uma revolução.

Os bancos
viram que o

preço não é o
grande entrave.

Afinal, vai
custar 50 reais

por ano,
enquanto uma

TED custa 5 ou
10 reais, por

exemplo"
JÚLIO COSENTINO,

DA CERTISIGN

D
s dados são contraditórios,
mas, de acordo com a
Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico,
existem cerca de 3,2
milhões de certificados

digitais em circulação no País. Dentro do
padrão ICP-Brasil (Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira), regulamentado
pelo Governo Federal em 2001, são 500
mil. A diferença é que o ICP é um padrão
brasileiro. Neste momento, instituições
como Banco do Brasil, Bradesco,
Unibanco, e muitos outros, já se adaptaram
a ele, substituindo a norma de emitir
certificados de raiz própria, limitados a
transações somente entre aquele banco e o
seu correntista. Agora, o mesmo certificado
digital é válido para todos.

A Febraban, que representa a classe
dos bancos, assinou um compromisso no
qual o ICP será o padrão, com uso de
smartcards e três anos de validade, o que
referendou essa migração. "No Banco do
Brasil, Bradesco, Itaú, por exemplo, o foco
já está definido e será pessoa jurídica. Mas

o BB está pronto também para a pessoa
física. Assim, os bancos vão lançar muitos
produtos de operação nos próximos
meses, e vender outros nos quais não
será necessário ir à agência assinar

documentos",'argumenta Júlio Cosentino,
diretor da Certisign. Comercialmente
operando estão Unibanco, Banco do
Brasil e Bradesco - este último entra
agora em agosto.

Cosentino lembra que o conceito da
certificação começou como uma
preocupação de segurança, porém ao
longo dos últimos dez anos a tecnologia
evoluiu para o lado do usuário, não apenas
aquele sob o padrão A1, direto no browser,
que é mais sujeito a fraudes. "É inegável
que somos altamente burocráticos e que a
certificação deixou de ser ferramenta
apenas de segurança para ser um
instrumento que dinamiza as transações e
elimina a burocracia", argumenta. A grande
oportunidade de negócios dos bancos
para alavancar a certificação está no custo
final para o cliente e no drible às
montanhas de certidões e assinaturas
necessárias em muitos procedimentos.

Indiretamente, iniciativas como a do
Confaz, que reúne as secretarias de
fazenda estaduais, de adoção de notas
fiscais eletrônicas, também serve como

31 TI I N S I D E A G O S T O D E 2 0 0 6



e-commerce

"Até o final de
2007, queremos

200 mil
certificados (em
um universo-de

7 milhões de
usuários). É

uma meta
tímida, mas

real, baseada
na nossa

capacidade
operacional"

FRANCIMARA
VIOTTI, DO BANCO

DO BRASIL

uma alavanca para estimular o mercado.
"Acho que é o início de uma verdadeira
revolução. Os bancos discutiram muito a
questão do preço nos últimos anos, mas
viram que esse não é o grande entrave.
Afinal, vai custar 50 reais por ano, enquanto
uma TED custa 5 ou 10 reais, por exemplo.
O certificado digital tem tudo para ser
commodity", aponta Cosentino.

Os bancos que já trabalham como
ARs (Autoridades de Registro) de
certificados e estão vendo que não faz
sentido eles próprios validarem o
documento a partir do momento que não
terá o vínculo exclusivo da instituição com
o seu correntista. A tendência, portanto,
será terceirizar a atividade. "Santander,
Bradesco, Banco do Brasil e BankBoston
(que faz conosco) já pensam assim. O e-
CPF inibe que a pessoa jurídica precise
fazer diferentes certificados com os
bancos, como era feito anteriormente",
alerta Cosentino,

Para as instituições, que vêm
apresentaram lucros recordes no passado
recentemente, o aumento do número de
transações feitas nos meios eletrônicos
deve se refletir em resultados ainda mais
expressivos. Enquanto no meio eletrônico
o custo da transação é de 1 centavo,
fisicamente chega a 1 real. Além disso,
com os níveis de autenticação e
segurança dos certificados digitais os
riscos das instituições serão ainda
menores. E, indiretamente, pode servir
como um fator de diminuição do tão
falado risco-Brasii, com a eliminação de
uma série de trâmites burocráticos.
"Estamos passando por uma revolução

de processos, infelizmente, não
conseguimos quantificar os ganhos, mas
conseguimos enxergar que é inevitável
fazer agora", completa Cosentino.

Pioneiro na migração para a
certificação digital, o Banco do Brasil o
utiliza desde 2000, com os certificados
A1, que ficam alocados no browser.
"Desde o ano passado passamos a usar
o A3 para contratos de câmbio e
migramos recentemente para o Internet
Banking. Quem tem e-CPF já migra
automaticamente. Usamos o padrão da
Febraban e também fazemos troca de
arquivos com fornecedores", revela
Francimara Viotti, gerente executiva da
unidade de gestão da segurança do
Banco do Brasil.

MUITO MAIS SEGURANÇA?

Aassinatura digital para alguns
analistas pode não eliminar
totalmente as fraudes, mas quem o

fizer vai deixar traços. "A fraude sai do
atacado e vai para a exceção. O País não
tem uma legislação fundamentada para
coibir os crimes eletrônicos e esse pode ser
um recurso importante no momento",
completa Cosentino. Mas, claro, o
fraudador também deve, como sempre,
evoluir em seus ataques.

Entre os bancos que utilizam
certificação digital desde 2000 só existe o
registro de um caso. "Ele utilizava a
certificação A1 que ficava no browser. O
fraudador fez um cavalo de tróia e
conseguiu. Mas foi um caso único e

isolado. Agora o e-CPF evoluiu e está no
chip do cartão", aponta Cosentino. Os
smartcards são a base da operação. As
instituições podem até usar tokens, como o
HSBC usa, porém ele ainda é caro. "Mas
ele é simétrico, está dos dois lados. Já
chave privativa só o cliente tem", completa.

O Banco do Brasil conta com duas
soluções de segurança para o e-banking, e
em uma delas é feito o cadastramento da
máquina pessoal do cliente, o que inibe as
fraudes. "Com a certificação digitai
agregamos vantagens de segurança. Todas
as transações do e-banking estão liberadas
por meio do e-CPF e não é mais preciso
registrar nem mesmo uma máquina-
padrão", concluí Francimara.

Ela argumenta que a instituição
entende a tecnologia como um agregador
de valor, que está sendo universalizado
com a padronização a partir da ICP-Brasil.
"Estamos empenhados agora em um
projeto de intensificação do uso. Inclusive
nos processos internos com fornecedores",
assegura, Ela revela ainda que o BB
transaciona atualmente com 5 mil e-CPFs,
entre pessoa física e jurídica.

"Até o final de 2007 queremos 200
mil certificados (em um universo de 7
milhões de usuários). É uma meta tímida,
mas real, baseada na nossa capacidade
operacional, até porque é preciso fazer
uma validação pessoal, o que é um pouco
mais moroso", pontua. Francimara admite
que a certificação digital para as pessoas
comuns ainda é algo estranho, pouco
conhecido. "Ainda não existe uma cultura
neste sentido, é uma questão de aplicação
e de escala", avalia.

Quanto a tão falada questão do
preço, Francimara concorda que ela foi
muito contestada, "mas 150 reais por três
anos é bem razoável, até porque elimina o
deslocamento e uma série de custos
agregados com documentações",
argumenta. Entre os setores que ela
acredita que devam migrar rapidamente
estão Governo, Judiciário e telemedicina
(prontuários eletrônicos). A solução do BB
agrega smartcards e existem planos para
que ele seja usado em mobile banking e,
no futuro, em ATMs. O que responde a
questões de segurança, um tema
importante para a certificação (veja mais no
Box: Muito mais segurança?).

"Começamos agora uma campanha
de aculturamento, focada nos benefícios
de segurança, conforto e mobilidade que o
nosso cliente pode ter com a certificação.
Temos que fomentar essa cultura, falando
inclusive da possibilidade de melhorar as
transações do nosso cliente pessoa
jurídica ou física com a receita federal",
admite Francimara. O propósito do BB é
trazer novos e melhores canais para o
cliente transacionar.

O Unibanco, por sua vez, já
implementou a certificação digital para os
clientes de seu Internet Home Banking,
enquanto os administradores de pessoas
jurídicas encontram comunicados pelo
site da instituição sobre a possibilidade de
fazer o logon com o uso de certificados
digitais. Mas a instituição, por estar
em processo de anúncio de seu balanço,
não se pronunciou sobre o seu
projeto como um todo.
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