
A CERTIFICAÇÃO DIGITAL

FACILITA A VIDA DOS

EMPREENDEDORES E GARANTE

QUEM É QUEM NA INTERNET

FILAS NOS BANCOS, senhas para solicitar uma
declaração na Receita Federal, leva-e-traz de
documentos para reconhecer firma em cartórios. Essas
práticas burocráticas são comuns e tomam um tempo
precioso. Mas, com uma ajudazinha da tecnologia,
você e sua empresa podem se libertar, pelo menos em
parte, dessa chateação. A solução é utilizar o
certificado digital, que funciona como um e-CNPJ,
uma espécie de cadastro de pessoa jurídica para
transações online. O certificado gera uma assinatura
digital, reconhecida por lei, e permite a autenticação
das transações comerciais da mesma forma que os
documentos em papel. Ou seja, funciona como um
carimbo virtual e tem validade jurídica.

Além de validar documentos, com o certificado
digital é possível assinar contratos em bancos,
parcelar débitos ou fazer contratos de câmbio de
importação e exportação direto pela internet.
Também ficou mais fácil obter informações sobre a
situação fiscal da empresa. Basta usar o certificado
digital para entrar no Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal. "Dá
para fazer consultas a qualquer hora ou dia, sem
precisar pegar fila na agência da Receita", afirma

Paulo Kulikovsky, diretor de varejo da Certisign, uma
das empresas responsáveis pela certificação das
assinaturas digitais. "Economiza tempo e impressão
de papel, já que o processo é todo virtual."

De acordo com Enylson Camolesi, coordenador da
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-
Brasil), órgão público que estabelece as normas para a
certificação digital, a identificação eletrônica é segura.
Todas as vezes que for usar a certificação digital, o
usuário passa um cartão, como aqueles de banco, numa
leitora de cartões. Isso cria um processo complexo de
criptografia e, se houver qualquer alteração durante o
envio do documento, o destinatário receberá um aviso
de que a assinatura digital não confere.

"Com a certificação, é possível comprovar a
identidade de quem está enviando um documento,
acessando informações sigilosas ou fazendo uma
transação comercial pela internet", afirma Camolesi.
Dorival Dourado, diretor de operações de telemática
da Serasa, uma das autoridades certificadoras, afirma
que o certificado digital dá mais credibilidade à
empresa. "Na medida em que o cliente recebe um



documento com certificado digital, ele sabe que está
livre de qualquer tipo de fraude", diz.

A certificação eletrônica já está sendo usada até
mesmo para a troca de e-mails importantes, com
informações sobre estudos ou projetos. A Alfacom,
empresa de pesquisa de mercado, localizada em São
Paulo, utiliza a certificação digital na troca de e-mails
com seus clientes, na sua maioria montadoras de
veículos. "Era uma necessidade de que os dados
trafegassem com segurança", afirma Luiz Thadeo
Ribeiro do Valle, diretor de tecnologia. O investimento
ficou em torno de 4.600 reais e 25 funcionários da
empresa estão aptos a usar o sistema. "Na área de
pesquisa, toda segurança é pouca", afirma o diretor.

É possível adquirir seu certificado digital na
Receita Federal, Serasa, Serpro e Certisign, entre
outros. O custo varia de 150 reais a 425 reais,
incluindo o cartão e sua leitora, a ser acoplada
ao computador (confira os requisitos básicos para
tirar o certificado digital no quadro). Facilidades
como essa, sem dúvida, deverão atrair cada vez
mais empresas para a segurança da identidade
digital. O Instituto Nacional da Tecnologia da
Informação (ITI) estima que já existam no Brasil
cerca de 300.000 certificados emitidos com
o aval da ICP-Brasil.
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O relatório ou arquivo criado pelo usuário
da empresa está pronto no computador
Antes de transmiti-lo, o remetente passa
o cartão de certificação digital
Ele gera um código para que o documento
eletrônico enviado pela internet tenha
validade jurídica
Ao receber, o destinatário tem como
checar a validade da assinatura digital
Se houver qualquer mudança, outro
código será gerado automaticamente.
E o destinatário recebe a mensagem de
que o documento foi violado
Caso contrário, a mensagem informa que
o destinatário recebeu um documento
certificado digitalmente

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas Grandes Negócios, n. 214, out. 2006.




