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Primeira empresa do segmento
de seguros a adotar a tecnologia
da certificação digital para a
troca de documentos eletrôni-
cos com seus 27 mil prestadores
de serviços, a Sul América Saú-
de fez o seguinte cálculo. Consi-
derando que uma tonelada de
papel corresponde a cerca de 50
eucaliptos, 100 mil litros de
água e 5 mil quilowatt de ener-
gia, se todo o setor de saúde eli-
minasse as transações em papel
para consultas e exames, seria
possível economizar de 25 mil a
30 mil eucaliptos, 51,5 milhões
de litros de água e 2,5 milhões
de quilowatts de energia.

Foi assim que a empresa ado-
tou o sistema de certificação,
que protege as transações ele-
trônicas com mecanismos de
segurança, para o envio de fatu-
ras dos prestadores. O objetivo
inicial era gerar economia, efi-
ciência e rapidez nos serviços
prestados, seguindo as diretri-
zes da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), que pa-
droniza o intercâmbio de dados
entre operadoras de planos de
saúde e prestadores de serviços.
Mas os benefícios indiretos se
fizeram sentir quando constata-
dos os cálculos acima.

“Hoje, a certificação digital
está sendo analisada de uma
forma corporativa pela comis-
são de sustentabilidade da em-
presa”, afirma Marco Antunes,
diretor de operações da área de
saúde da Sul América. A inicia-
tiva faz parte das práticas de
tecnologia da informação volta-
das para a redução do uso de re-
cursos naturais e geração de re-
síduos poluentes, a TI verde, de
forma a evitar ou diminuir pre-
juízos ambientais. O conceito
vai mais além, ao propor ações
no sentido de rever padrões de
desperdício no uso de insumos
no processo de produção.

Menos burocracia
“O mundo físico custa algumas
centenas de vezes mais do que o
eletrônico”, afirma Júlio Con-
sentino, vice-presidente da
Certisign, pioneira no Brasil em
certificação digital e uma das
nove autoridades certificadoras
habilitadas pela Receita Federal.
Ele não se refere apenas ao volu-
me de papel e o que é gasto para
produzi-lo, mas também ao
transporte necessário para en-
viar esse material e o espaço fí-

sico para guardá-lo. Sem falar
na redução de despesas postais,
impressão, carimbo, etiqueta e
movimentação interna da do-
cumentação que gera versões de
comprovantes, perdas, necessi-
dade de firmas reconhecidas e
uma infinidade de recursos que
a burocracia determina.

Hoje, estamos passando por
uma fase de transição para o uso
da certificação digital. “Além
das seguradoras, bancos, judi-
ciário, administração pública
estão aderindo ao sistema”,
afirma Consentino.

Ele lembra que o número de
empresas que vão precisar de
certificação digital deve cres-
cer exponencialmente à medi-
da que a assinatura eletrônica,

que confirma a autenticidade
de documentos, é exigida para
aquelas que emitem nota fiscal
eletrônica. Além disso, as com-
panhias inscritas no regime
tributário de lucro presumido
precisam da certificação para
declarar à Receita Federal suas
obrigações.

Um exemplo é o Hospital In-
fantil Albert Sabin, o primeiro
a adotar o processo para licita-
ções, segundo projeto da Pro-
curadoria Geral do Estado.
“Hoje, esses processos exigiam
um fluxo complexo que chega-
va a durar 60 a 90 dias”, diz o
diretor-geral Walter Frota.
“Com a agilização do sistema, a
expectativa é de uma redução
de trinta dias ou mais.” ■
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Certificação digital promove
Sistema que
economiza
recursos é incluído
entre ações mais
efetivas de TI verde

Para os especialistas,
estamos passando
por uma fase de
transição para o uso
de certificação digital.
Seguradoras, bancos
e administração
pública estão
aderindo ao sistema

EFICIÊNCIA

1,1 milhão
É o número de folhas de papel
que a Sul América Saúde
deixou de utilizar este ano
com a certificação eletrônica
das apólices relativas a
85 prestadores de serviço.

ECONOMIA

R$ 180 mil
É a economia anual com gastos
operacionais da seguradora
Porto Seguro. A economia
se refere apenas ao papel, sem
contar outros fatores como
armazenamento e transporte.
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Júlio Consentino, vice-presidente da Certisign,
diz que estamos passando por uma fase de

transição acelerada para a certificação digital

lucro ambiental

AOS POUCOS, O SISTEMA EVOLUI

Projeto de lei foi
apresentado em 2002

Estados começam
a aderir ao sistema

Apresentado ao Congresso em
2002, o projeto de lei 7316/02
ainda tramita por comissões
da Câmara. O texto estabelece,
entre outros assuntos, que as
assinaturas digitais têm o mesmo
valor jurídico das manuscritas.
Atuamente, o tema é
regulamentado pela Medida
Provisória 2.200-2/01, que institui
a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

O Tribunal de Contas do Paraná
iniciou o processo de substituição
do papel por arquivos digitais no
mês de julho. A estimativa é gerar
uma economia de R$ 1,1 milhão
anuais no órgão, mas também
dos serviços que o utilizam, com
o fim da impressão, cópia e envio
de documentos pelo Correio.
O Estado segue assim iniciativas
semelhantes que foram tomadas
em São Paulo e Rio de Janeiro.
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Hospitais utilizam
prontuário eletrônico

Aos poucos, hospitais aderem ao
sistema do prontuário eletrônico.
Um dos pioneiros, o Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo,
substituiu o papel por um sistema
informatizado desde a sua criação
há dois anos. O sistema facilita a
extração de dados para estudos
epidemiológicos e permite que um
paciente seja atendido por mais
de um médico e evita o problema
da caligrafia do profissional.
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Marcela Beltrão

A arte de pilotar
e a ilusão de controle
A certificação digital pertence a um dos ramos mais avançados das
tecnologias que surgiram do casamento entre a computação e a tele-
comunicação. Como conhecimento científico embarcado, pratica-
mente percorre os mesmos caminhos de desenvolvimento e corres-
ponde ao advento das neurociências. Mas não pode ser aplicada num
ambiente de gestão inadequado. Como quase tudo na cultura digital,
ela exige e acelera transformações.

Assim como todos os elementos da cultura, o mundo digital tam-
bém guarda um mito de origem: convenciona-se que o conceito filo-
sófico por trás das novas tecnologias de informação e comunicação é o
discurso de Platão conhecido como “A arte de pilotar”, que, da ex-
pressão grega “kibernos”, ou leme, conduz o raciocínio sobre os inci-
dentes da navegação, da pilotagem, da arte de conduzir homens e, por
extensão, de governar o Estado.

No extremo desse raciocínio, a filosofia contemporânea estimula es-
peculações sobre o domínio do destino, a ética, o direito à privacidade
versus o controle social. No ambiente de negócios, esse mito está presen-
te em temas variados, desde a automação de processos a previsões sobre
o comportamento dos mercados, mas se costuma omitir que o núcleo da
questão não é a perspectiva do controle, e sim a ilusão do controle.

A convenção original em Platão
foi sugerida pelo matemático Nor-
bert Wiener, da Massachusetts Insti-
tute of Technology, que em 1948 in-
ventou o conceito de cibernética,
definido por ele como os processos
de comunicação e controle nos ho-
mens, nos animais e nas máquinas.
Dos cálculos de Wiener sobre as va-
riáveis controláveis surgiram os sis-
temas de automação e as redes de
computadores, que deram origem ao
que conhecemos como mundo vir-
tual, cada vez mais predominante
nos campos das relações humanas.

A certificação digital é uma etapa
crucial desse processo, ao permitir a
substituição do suporte físico e a pre-

sença corporal nos atos homologatórios. Os algoritmos criptográficos
que permitem cifrar, transmitir e decifrar um documento são organiza-
dos em dois tipos de “chaves” — uma privada, de uso exclusivo e pes-
soal, e uma pública, utilizada por qualquer emissor cadastrado para
acessar o sistema. O controle da informação sigilosa é partilhado entre o
indivíduo emissor e o receptor. A informação é cifrada na origem com a
utilização da chave pública e decifrada no destino com a chave privada.

O sistema digital produz muitos benefícios, desde a redução dos cus-
tos de comunicação e formulação de contratos, até a economia de meios
físicos, como o papel ou estruturas de transporte, com tudo que repre-
sentam em termos de consumo de combustíveis e horas de desloca-
mento. Seus efeitos ambientais são conhecidos. Os riscos da certificação
digital não são maiores do que aqueles representados pela velha estrutu-
ra cartorial, na qual é necessário um mediador para a troca de informa-
ções sensíveis. Além desses benefícios, deve-se contar também o estí-
mulo a relações mais independentes entre os protagonistas do negócio.
Mas, entre todas as vantagens, nenhuma supera a consolidação de uma
cultura de confiança entre as partes em negociação e o desenvolvimento
do gosto pela inovação no ambiente empresarial. ■

Entre todas as
vantagens,
nenhuma supera a
consolidação de uma
cultura de confiança
entre as partes em
uma negociação e o
gosto pela inovação
nas empresas

Transação segura

A certificação digital é a maneira
mais segura de resolver um
problema de segurança na
internet. Ela identifica o autor do
documento, seja ele pessoa física
ou jurídica, na hora de realizar
uma transação jurídica ou
comercial. “Por ter validade
jurídica, ela substitui o papel com
total garantia de autenticidade
e privacidade”, afirma Júlio
Consentino, da Certisign. Ele
explica que o processo passou
a ser tratado como “tecnologia
limpa” ao se constatar a
economia significativa de papel
e recursos naturais relativos
a sua produção. Entidades como
Ordem dos Advogados do Brasil,
Conselho Federal de
Contabilidade, Setor de Registros
Públicos, Agência Nacional de
Saúde Suplementar e outros já
aderiram à tecnologia. Segundo
Consentino, o Brasil é um dos
países onde ela é mais avançada
por ser unificada em todo o
território, o que facilita os
negócios. Nos Estados Unidos,
por exemplo, cada estado tem
uma legislação a respeito.

Processo é garantia de
autenticidade na internet

“Por ter validade jurídica,
a certificação substitui
o papel com garantia
de privacidade”

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

www.costacruzeiros.com.br

Seu próximo cruzeiro 
de verão merece ser Costa.
Reserve já.

Consulte seu 
agente de viagens
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 16.
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