
Autenticidade
eletrônica
AINDA TÍMIDO, SEGMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
CONTINUA À ESPERA DE UMA EXPLOSÃO DE CONSUMO
MOTIVADA POR DECISÕES GOVERNAMENTAIS. ENQUANTO
ISSO, PROJETOS CORPORATIVOS, COMO NO SETOR
BANCÁRIO, RESPONDEM PELO CRESCIMENTO CONSTANTE
DOS NEGÓCIOS NESTA ÁREA
Por Jackeline Carvalho

E
la não será a substituta dos
cartórios, muito menos garantirá
segurança total aos ambientes
corporativos. Mas pode ser

considerada um grande avanço para os
negócios entre empresas e para a
eliminação dos problemas burocráticos,
enfrentados pela sociedade em geral, na
emissão e validação de documentos. O seu
espaço também tem sido conquistado nas
transações feitas pela internet,
principalmente por e-mail, que exigem a
certeza de necessário que outro lado é
realmente quem afirma ser. Eis a certificação
digital, um recurso que vem ganhando
corpo e presença principalmente nos órgãos
públicos, mas ainda espera o empurrão
prometido pelo governo para chegar a uma
projeção de massa.

Uma dessas tentativas é a criação do e-
CPF, do e-CNPJ e a identidade digital. Três
produtos que ajudarão e muito as
transações pessoais. "A Receita Federal
disse inclusive que privilegiaria as pessoas
com documentos eletrônicos na restituição
do imposto de renda a partir deste ano",
lembra Izabel Cristina David Lopes, gerente
de integração e homologação da Itautec,
uma das empresas que se preparou para
explorar o boom do mercado assim que os
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"Projetos com secretarias
da fazenda federal ou
estaduais se auto-financiam,
porque todos são
beneficiados, tanto a receita
quanto o contribuinte"
Sérgio Kulikovsky, da Certsign.

órgãos públicos passarem a estimular a
utilização deste tipo de documento.

Por enquanto, o portador da
identificação eletrônica tem facilidade para
tirar cópia da declaração do Imposto de
Renda e do Imposto Territorial Rural (ITR),
tarefa antes possível apenas em um dos
postos de atendimento da receita. O e-CPF
é um documento eletrônico que garante a
autenticidade e a integridade das
informações enviadas e recebidas por
pessoas físicas em seu relacionamento com
a Secretaria da Receita Federal - SRF,
permitindo maior agilidade no trato de
questões tributárias.

ENSAIO
Hoje como está, a certificação digital

atende a projetos específicos, onde o custo
não é fator predominante de decisão. O
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
por exemplo, já faz julgamentos e
acompanhamentos de processos utilizando
a tecnologia. O Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB) tem o serviço de
compensação interbancária em tempo real.
"Projetos com secretarias da fazenda federal
ou estaduais se auto-financiam, porque
todos são beneficiados, tanto a receita
quanto o contribuinte", defende Sérgio
Kulikovsky, sócio-diretor da Certsign,
primeira empresa responsável pela emissão
de certificados digitais do País.

Segundo ele, atualmente 10 bancos
devem utilizar certificação digital ativamente
ou em teste piloto, sendo que a metade
ingressou nesta área no último ano. "Há
muitas análises e projetos", sintetiza
Kulikovsky. Isso porque até para grandes
corporações o custo pode ser um
obstáculo, já que um certificado digital hoje
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não custa menos do que R$ 150. "É a
questão do ovo e a galinha, faltam às
organizações incorporarem este tipo de
solução no seu dia-a-dia e darem ao usuário
a oportunidade uso da ferramenta", rebate
Izabel, da Itautec, para quem a questão legal
também é um obstáculo. "O BC
regulamentou há mais ou menos um ano o
uso de procurações digitais em operações
de câmbio, algo que ainda falta a quase
todos os demais órgãos públicos", diz.

Se depender do ambiente de insegurança
que paira sobre as negociações eletrônicas,
no entanto, o boom da certificação digital não
deve tardar. As fraudes aumentaram e hoje
segurança tem se apresentado como um
risco sistêmico, o que justifica o crescimento
de 50% ao ano, nos últimos três anos,
registrados pela Certsign.

A companhia recebeu aporte recente da
Intel Capital em parceria com o fundo Darby
Technology Ventures, e promete continuar
mergulhada no desenvolvimento
tecnológico, único caminho, segundo Sérgio
Kulikovsky, para a massificação. "O
certificado é um commodity como o aço. É
igual independente do fornecedor. Para
adicionar valor ao certificado digital, tanto no
ambiente corporativo quanto para o usuário
final, é preciso criar a necessidade de uso,
que vem com bibliotecas de assinatura,
assinadores de documentos, sistemas de
workflow, etc", avalia ele.

ANONIMATO
O segmento ainda não é monitorado

pelos institutos de pesquisas e, portanto, é
de difícil mensuração. Mas sozinha a
Certsing já emitiu 300 mil certificados, o que
deve representar 90% da base atual no
Brasil. Os outros 10% estão divididos entre
Serpro, Serasa e Caixa Econômica Federal,
todas autoridades certificadoras. Além
desses canais, o Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI) reúne outros
dois grupos, com maior número de players,
categorizados como autoridades de registro
e prestadores de serviços.

Uma promessa deste segmento é não
acabar com os cartórios, hoje 22 mil no
País, um número maior do que as agências
e postos de atendimentos dos bancos
públicos e dos Correios juntos. Alguns deles
são inclusive potenciais usuários. A Certsign
já possui cinco em sua carteira de clientes e
pretende chegar a 500 em um ou dois anos.

A esses potenciais clientes se unem os
órgãos públicos - donos de altos volumes
de transações - e às corporações, que
podem se apresentar como um importante
nicho caso queiram passar a identificar ou
autenticar a identidade de pessoas. É
crescente, aliás, esta necessidade, tanto
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0 SEGMENTO DE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

AINDA NÃO E MONITORADO
POR INSTITUTOS DE

PESQUISAS, MAS NAO DEVE
ULTRAPASSAR 400 MIL

CERTIFICADOS NO BRASIL

"0 BC regulamentou há
mais ou menos um ano
o uso de procurações digitais
em operações de câmbio,
algo que ainda falta a quase
todos os órgãos públicos"
Izabel Cristina David Lopes, da Itautec

internamente - funcionários - quanto no
relacionamento externo com clientes e
parceiros de negócios, o que pode se tornar
um filão importante para a certificação digital.

Quer outro? Fluxo de documento. A
velocidade com que eles são criados, a
agilidade no transporte e a necessidade de
armazenamento e localização são itens que
podem ser cobertos pelas soluções. Os
fornecedores e os consumidores podem ser
desde um hospital, com problemas no
armazenamento e recuperação de
informações em prontuários médicos, até
uma empresa focada em vendas e que
precisa armazenar o formulário de pedido.

Entre os casos possíveis está um
contrato recente, fechado por uma
companhia que opera com uma equipe de
vendedores terceirizada e que enviava
pedidos via fax. Depois de colocado o
pedido, a empresa enfrentava as
reclamações de erros por diferentes
causas. Identificou a falha e passou a
certificar digitalmente os pedidos, estratégia
que lhe permite hoje ter confiança próxima
a 100% das requisições dos clientes e dá
maior credibilidade e tranquilidade ao corpo
de vendas.

Outro caso é o da companhia que opera
com 50 mil fornecedores e decidiu adotar o
sistema de pregão online, ganhou vantagens
no processo de compra, mas o contato com
fornecedor continuava sendo feito no papel.
Agora tanto a venda quanto a assinatura de
contratos e outros trâmites de
relacionamento com os fornecedores serão
digitais e certificados, o que deve reduzir
tempo e resultar em economia no processo.
"A certificação digital não somente dá
autenticidade à identidade do cidadão,
como para a confidencialidade e integridade
das informações. É uma questão superior à
simples autenticidade Essa questão é mais
do que apenas autenticidade", defende.
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