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acessar serviços públicos com segurança 
(como processos trabalhistas e situação 
junto a Receita Federal) utilizando o 
e-CPF, que usa a certificação digital. O 
novo RG (o RIC - Registro de Identidade 
Civil), que o governo já está distribuindo 
em algumas cidades do Brasil e deve se 
disseminar ao longo dos próximos anos, 
vem com um chip embutido, que além de 
informações sobre o titular, poderá trazer 
também um certificado digital. Com 
ele, será possível fazer pelo computador 
coisas que, atualmente, demandam uma 
papelada e várias idas a cartórios e re
partições públicas. No futuro, talvez seja 
possível até mesmo votar em uma eleição 
pelo computador, utilizando o RIC. Nesse 
futuro não tão longínquo, quando em
presas e cidadãos estiverem certificados 
digitalmente, você nem precisará se ca
dastrar em lojas virtuais. Bastará ter seu 
certificado reconhecido no computador 
para ir direto ao checkout. 

"É como ter um cartório digital na 
palma da sua mão", diz Fernando Bertelli, 
gerente de marketing da CertiSign, uma 
das principais empresas da área. "O 
certificado digital passa a ser o terceiro 
que confirma a sua identidade. Com isso, 
o cidadão, seja pessoa física ou dono de 
empresa, ganha poderes, mas também 
responsabilidades. Entregar seu chip e 
senha para outra pessoa, por exemplo, é 
um risco muito grande", explica 

Esse sistema de chip + senha é o que se 
chama de "segurança forte", pois depende 
de dois elementos: o que você tem (o 
smartcard ou token) e o que você sabe 
(sua senha). Com ele, não é mais possível 
a um hacker malvado roubar sua senha e 
causar um estrago na internet fingindo 
que é você. Ele vai precisar roubar seu 
smartcard ou token também. Se você 
achar que ainda não é suficiente, poderá 
agregar mais uma camada de segurança: 
"o que você é" (o acesso por leitura bio-
métrica). Seu dispositivo com certificado 
digital pode conter dados como sua im
pressão digital e só permitir o acesso com 
um leitor de impressões. Isto é, além de 
roubar sua senha e seu cartão, o ladrão de 
dados vai ter de cortar seu dedão. É muito 
trabalho para quem estudou tanto. 

Até o momento, o uso de certificados 
digitais para pessoa física é opcional. 
Quem quiser usar um por algum motivo 

(para ter acesso descomplicado à sua 
situação na Receita, por exemplo) pode 
solicitar um. Para empresas, a coisa é 
diferente. Em vários Estados, elejá é 
obrigatório para emissão de notas e aces
so a alguns serviços governamentais, e a 
tendência é ser cada vez mais necessário. 
Aí, você, empresário e usuário de Mac, 
começa a procurar informações sobre o 
assunto e depara-se com a velha história: 
inexistência de suporte e informações 
sobre como usar o sistema em sua plata
forma de escolha. "Só tem para Windows" 
é o que normalmente dizem. Mentira, os 
certificados digitais funcionam perfeita
mente no Mac, como veremos adiante. 

"O sistema da prefeitura está apto a 
aceitar a certificação em qualquer pla
taforma. Basta entrar em contato com a 
certificadora que ela disponibiliza a chave 
de acesso reconhecida pelo Mac", afirmou 
recentemente Silvio Dias, secretário 
adjunto de Finanças da cidade de São 
Paulo, em entrevista ao radialista Milton 
Jung. São Paulo foi uma das primeiras 
cidades a instituir a obrigatoriedade do 
certificado digital para emissão de notas 
fiscais. Na prática, porém, a coisa não é 
tão fácil assim. 

Adquirindo seu certificado 
A aquisição do certificado digital é feita 
por meio de uma empresa conhecida 
como Autoridade Certificadora (Caixa 
Econômica, Serpro, Serasa, CertiSign, 
entre outras) vinculada à Receita Federal 
ou Casa Civil Brasileira. Após a compra, 
você leva os documentos necessários a 
uma Autoridade de Registro (que pode es
tar no mesmo local físico que a primeira), 
que confirma a sua identidade. De lá, você 
sai com seu certificado digital em mãos, 
o qual pode representar sua pessoa física 
(CPF) ou sua pessoa jurídica (CNPJ). 

Você ganha um token ou um combo 
smartcard + leitor e um C D - R O M com 
o software - tcharam - para Windo
ws! Perguntar sobre a existência do 
programa para Mac só vai resultar na 
habitual cara de paisagem. Mas não se 
desespere e pense que vai ter de instalar 
o BootCamp ou, pior, comprar um PC. O 
software para Mac existe. 

(Colaboraram Ale Boechat, Binho Mi
randa e Bernardo Höhl) 
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