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2013, um bom ano para o setor de identificação digital, chega ao 

fim com grandes perspectivas para 2014. E algumas dessas expec-

tativas favoráveis estão detalhadas aqui nas páginas da idigital. 

uma das reportagens mostra o trabalho técnico para discutir 

novos modelos para os documentos que envolvem os motoris-

tas e os veículos brasileiros: a carteira nacional de Habilitação 

(cnH), o certificado de registro e licenciamento de veículo 

(crlv) e o certificado de registro de veículo (crv). 

a atual carteira de motorista já é um documento com bons 

itens de segurança, tanto que caiu no gosto da população e é 

usada para identificação civil por boa parte dos brasileiros. mas 

é preciso evoluir, e também ampliar a confiabilidade dos docu-

mentos que comprovam a posse e a propriedade dos veículos.

a indústria brasileira está preparada para este desafio. Es-

tamos prontos para mais um projeto que ofereça ao cidadão a 

certeza da identificação correta e segura, seja do condutor ou 

do proprietário de determinado carro. nosso setor tem muito 

a contribuir e tem toda a capacidade técnica para implantar os 

padrões definidos. sejam eles quais forem, tecnologia há!

ainda falando de documento seguro, vale conferir a repor-

tagem sobre a audiência pública realizada na câmara dos de-

putados para discutir o projeto de lei 3860, de 2012, que trata 

das regras gerais para o funcionamento do sistema nacional de 

registro de identificação civil.

a conclusão do debate entre os deputados e a sociedade é 

uma só: o brasil está pronto para o ric. É preciso, claro, finalizar 

os estudos que estão sendo conduzidos no âmbito do ministério 

da Justiça para assegurar o atendimento de cada detalhe míni-

mo e, assim, oferecermos ao país a nova identificação nacional.

também no rumo dos novos caminhos para a identificação, con-

fira o funcionamento do piloto do cartão são paulo, que permitiu a 

entrega certificada, em domicílio, de medicamentos de alto custo a 

pacientes do instituto do câncer do Estado de são paulo, o icesp.  

confira ainda como foram as duas últimas etapas do impa, o 

Workshop identificação moderna, processos e aplicações. de-

pois de visitar fortaleza (cE) e belém (pa), o evento concluiu o 

giro nacional passando por brasília (df) e são paulo (sp). 

E veja também os projetos da superintendência de desenvol-

vimento do nordeste, a sudene, para implantação da certificação 

digital e da desmaterialização. É mais um esforço do brasil rumo ao 

uso intensivo das tecnologias oferecidas por nosso setor.

boa leitura e um excelente 2014!
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Workshop de Identificação 
Moderna, Processos e 

Aplicações (IMPA), promovido 
pelo Conadi e organizado pela 

ABRID, passa por Brasília e por 
São Paulo e conclui giro nacional

ETAPA 
CONCLUÍDA



Missão cumprida. O 
IMPA completou 
em novembro o giro 
nacional. Depois de 

passar pelo Ceará em maio e pelo 
Pará em julho, no último trimestre 
do ano o evento esteve no Distrito 
Federal, em 24 de outubro, e fechou 
o ano em São Paulo, em 28 de no-
vembro. O Workshop de Identifica-
ção Moderna, Processos e Aplicações 
– IMPA é realizado pelo Conselho 
Nacional dos Diretores de Órgãos de 
Identificação (Conadi) e organizado 
pela ABRID. 

Em Brasília, o IMPA aconteceu 
no Hotel Nacional. Na abertura, 
conduzida pelo diretor de Identifi-
cação Digital da ABRID, Edson Re-
zende, foi ressaltada a importância 
da presença de todos os participan-
tes e, em especial, de Célio Ribeiro, 
presidente da ABRID, que pela pri-

meira vez participou de uma etapa 
do IMPA.  Já Ribeiro ressaltou a 
importância da união de todos para 
aprimorar os processos de identifica-
ção no Brasil. “Peço a união e a força 
de todos para que não desistamos do 
sonho de dar mais cidadania e segu-
rança para os brasileiros”, disse. 

Para Wadson Arley, representante 
da diretoria da Polícia Civil do DF, 
é visível o avanço dos processos de 
identificação em todos os estados da 
federação. Arley ainda destacou a im-
portância de uma legislação pertinen-
te ao tema para garantir o andamento 
dos projetos na área de identificação. 

Por sua vez, o secretário de Segu-
rança Pública do Acre, Reni Graeb-
ner, enfatizou que é preciso dar cele-
ridade a procedimentos que possam 
melhorar a segurança pública. “O 
Brasil não pode ficar dependente da 
burocracia. Temos que fazer as pres-

sões legais para que os procedimen-
tos andem de maneira mais rápida e 
sejam favoráveis à segurança pública 
no Brasil”, afirmou.  

Em São Paulo, no Novotel Jara-
guá, o presidente do Conadi e dire-
tor do Instituto de Identificação do 
DF, Carlos César Saraiva, que tam-
bém esteve em Brasília, avaliou que 
os participantes do IMPA estavam 
fazendo história, completando: “é 
necessário aproveitar cada minuto 
do workshop para conversar e man-
ter um contato mais direto”.

O chefe de Gabinete da Secre-
taria de Segurança Pública do Es-
tado do Paraná, Walter Gonçalves, 
agradeceu a oportunidade e frisou 
a importância do evento, que con-
tribui para a evolução de conceitos 
na área de identificação digital. 
Já o representante do Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton 

Célio RibeiRo, pResidente da abRid, paRtiCipa da abeRtuRa do iMpa eM bRasília e defende 
união paRa gaRantiR Mais Cidadania aos bRasileiRos
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Daunt, do estado de São Paulo, 
José Carlos Soares, reforçou a ne-
cessidade de modernizar o atual 
processo de identificação.

Por fim, o diretor do Instituto 
Nacional de Identificação (INI), Bra-
sílio Caldeira, salientou que o IMPA 
é uma oportunidade para os dirigentes 
dos órgãos de identificação debaterem 
ideias e, posteriormente, executá-las. 

O IMPA é, essencialmente, um 
evento com o objetivo de promover 
debates sobre identificação civil e cri-
minal a fim de propor soluções tecno-
lógicas modernas, que possam ser im-
plantadas nos estados brasileiros, ga-
rantindo a unicidade da identificação 
do cidadão e evitando fraudes. Assim, 
as etapas são feitas com diversas apre-
sentações que mostram o que há de 
mais moderno no setor. Confira, a se-
guir, um resumo do que foi 
apresentado nas edições de 
Brasília e de São Paulo.

 » A IDENTIfICAçãO A 
SERvIçO DO CIDADãO: 
UMA QUEBRA DE 
PARADIGMA (BRASílIA E 
SãO PAUlO)

O consultor da ABRID, 
Carlos Collodoro, tratou da 
relação entre a identificação 
civil e a criminal.  Para ele, 
o papel do órgão oficial de 
identificação tem várias fa-
cetas e atende desde a iden-
tificação civil do cidadão à 
identificação em cenas de 
crime. Atualmente, a iden-
tificação se utiliza de vários 
elementos como assinatura, 
imagem de face e impressão 
digital.   Na identificação 
criminal também há proces-
so com informações adicio-
nais com impressão palmar, 
marcas, cicatrizes, tatuagens 
e imagem de face frontal. 

Collodoro ressaltou a 
dificuldade de tramitação 

de informações entre o Judiciário e 
a força policial, que ainda é feita em 
papel em muitos casos, o que impede 
a plena utilização de muitos dados. 
“Vejo uma evolução em curto espaço 
de tempo na área de identificação. O 
uso de novas tecnologias barateia os 
processos e os torna acessíveis para to-
dos”, acrescentou. 

Para encerrar a apresentação, 
Collodoro tratou do conceito de in-
fovias da identificação, que podem 
ser vistas como caminhos eletrônicos 
pelos quais os dados possam trilhar 
as informações. “A infovia tem duas 
vias: a identificação biométrica do 
cidadão e a segurança na identifica-
ção do cidadão, trazendo um mun-
do sem papel e que possibilite o uso 
de serviços eletrônicos do governo. 
A identificação é a mola propulsora 

para a implantação 
de projetos seguros 
de Governo podendo 
desonerar os estados 

os incorridos atualmente e minimi-
zar as perdas decorrentes”, finalizou. 

 » IMPRESSãO DIGITAl: 
COMBATE à IMPUNIDADE 
(BRASílIA E SãO PAUlO)

A desembargadora do Tribunal de 
Justiça do Paraná, Lídia Maejima, fez 
apresentação baseada no trabalho es-
crito em parceria com o promotor de 
Justiça do Paraná Carlos Bachinski. 

Maejima iniciou a palestra apre-
sentando diferentes casos que tratam 
da usurpação de documentos de ter-
ceiros e uso deles por bandidos. A 
desembargadora explicou que a Lei 
6.015/73, que trata dos registros 
públicos, tem em seu artigo 46 uma 
brecha para que um adulto possa se 
registrar e obter nova certidão de 
nascimento. Esta brecha possibili-
ta a pessoas de má-fé a obtenção de 
diferentes certidões de nascimento e 
consequentemente vários documen-
tos de identidade. 

edson Rezende, 
diRetoR de 
identifiCação 
digital da abRid
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Ela enfatizou que os magistrados 
de todo Brasil vivenciam a dificuldade 
de identificação das pessoas ao longo 
dos processos e da execução das sen-
tenças. Assim, em 1992 foram pro-
postas diferentes ações para melhorar 
a identificação, entre elas, a alteração 
do artigo 46 citado anteriormente 
para que os registros de nascimento 
sejam feitos com  cadastramento das 
impressões digitais do indivíduo no 
momento do seu nascimento.   Para 
Maejima, um sistema de identifica-
ção seguro é importante e essencial à 
sociedade. “Só não quer o RIC quem 
teme, pois o cidadão comum, a pes-
soa de bem não tem medo”, afirmou. 

 » AUTORIDADE REGISTRADORA 
BIOMéTRICA (BRASílIA)

O assessor da presidência do 
ITI, Eduardo Lacerda, explicou o 
funcionamento da AR Biométrica 
e ressaltou a importância de dar co-
nhecimento aos cidadãos de quais 
são os procedimentos tomados no 
processo de  identificação. 

A AR Biométrica tem certifica-
do digital ICP-Brasil e pode garan-

tir a integridade, 
a u t e n t i c i d a d e , 
não repúdio e va-
lidade jurídica. O 
certificado digital 
é utilizado atual-
mente em vários segmentos e ór-
gãos do governo.  A AR Biométrica 
apresenta aspectos positivos como 
garantir que os documentos são 
verdadeiros, por meio de biometria 
verificada on-line pelo solicitante, 
o que reduz tempo e a burocracia 
empregados na validação dos docu-
mentos. Todo o processo pode ser 
feito em apenas vinte segundos.

Para que o processo de validação 
biométrica ocorra é necessário verifi-
car, no ato de solicitação do certifi-
cado digital ICP-Brasil, a impressão 
digital do requerente junto à base 
oficial de emissão do documento de 
identificação do estado ou Distrito 
Federal. Para tanto, é necessário que 
haja integração das bases de dados de 
identificação, o que é um desafio a 
ser vencido.  Lacerda ainda apresen-
tou os desafios a serem vencidos para 
a implantação da AR Biométrica em 

nível nacional e tratou da 
experiência piloto feita 
em Brasília com sucesso. 

 » SOlUçãO DE 
IDENTIfICAçãO DE 
PESSOAS PARA O 
ESTADO DO PARANá 
(BRASílIA E SãO 
PAUlO)

O Coordenador da 
Companhia de Tecno-
logia da Informação e 
Comunicação do Para-
ná (Celepar), Jair Fer-
nandes, apresentou o 
modelo de identificação 
civil adotado no estado, 
que inclui um conjunto 
de soluções para a área 
de segurança pública. O 
trabalho é resultado de 
uma ação conjunta entre 
a Secretaria de Seguran-
ça do Paraná, o Instituto 
de Identificação do Pa-
raná e a Celepar. 

De acordo com Fer-
nandes, uma das premissas do pro-
jeto é dar maior segurança na im-
pressão da carteira de identidade e 
na Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) a partir de uma base única 
de dados – e que esta base também 
seja uma ferramenta para atividade 
policial. “Assim, as atividades podem 
ser feitas de forma mais prática, rápi-
da e segura”, enfatizou. 

Atualmente, o Instituto de Iden-
tificação faz o agendamento dos aten-
dimentos do cidadão pela internet 
e um dia antes do horário marcado 
para a atividade presencial é enviada 
uma mensagem de alerta. Para a cole-
ta das impressões digitais e confecção 
da carteira de identidade o cidadão 
precisa levar apenas a certidão de nas-
cimento nos postos totalmente infor-
matizados. Ainda há no estado postos 
de conversão, que não são totalmen-
te informatizados. A intenção é que, 

CaRlos CésaR 
saRaiva, pResidente 
do Conadi e diRetoR 

do instituto de 
identifiCação do df

S
A

N
D

R
o

 R
o

D
R

Ig
u

E
S

 (
IN

fI
N

It
y

)

12 | digital



com a maior brevidade possível, todos 
os 399 municípios do Paraná tenham 
postos totalmente informatizados. A 
Celepar centraliza a impressão de to-
das as carteiras de identidade, buscan-
do dar maior segurança ao processo 
de emissão do documento.

 » BASE fíSICA DE DOCUMENTOS 
DE IDENTIDADE (BRASílIA E SãO 
PAUlO)

A perita criminal federal Narumi 
Pereira Lima, do Instituto Nacional 
de Criminalística (INC), 
enfatizou que a preocupa-
ção com a segurança dos 
documentos é mundial: 
“A questão da identidade é 
tão séria que a ONU, em 
2011, em um guia de trei-
namento para perícia em 
documentos, definiu do-
cumentos de identidade 
como aqueles que podem 
ser usados para unificar 
determinados aspectos da 
identidade da pessoa – a 
foto, nome, local de nasci-
mento. E por que a ONU 
decidiu se preocupar com 
documentos de identida-
de? Porque, na realidade, 
ela se preocupa com ou-
tros tipos de crime que 
sempre estão relacionados 
aos documentos de iden-
tidade, que compreendem 
roubo ou falsificação de 
documentos de identida-
de”. Entre os crimes gera-
dos a partir de documen-
tos falsos estão tráfico de 
pessoas, terrorismo, con-
trabando de drogas, armas 
ou outras mercadorias e 
fraudes.

Segundo Narumi 
Lima, há diversas variáveis 
a serem analisadas ao de-
senvolver um documen-
to de identidade. “Vários 

fatores devem ser considerados. O 
primeiro deles é a sua função – para 
que ele vai ser usado? No caso nosso, 
identidade. Qual a sua frequência de 
uso? A pessoa usa todo dia, só quan-
do viaja ou toda vez que pega um 
ônibus? Como vai ser o seu armaze-
namento e a sua guarda? Vai colocar 
na carteira, vai colocar na bolsa, vai 
andar com ele na mão ou pendurar 
no pescoço? Qual vai ser o seu am-
biente de uso e a vida útil? É um lu-
gar quente, é um lugar frio, quantos 

anos se espera que 
ele dure, cinco, 10 
ou 20 anos? Qual 
vai ser o método de 
autenticação? Vai ser 
só visual, mecânico, 

eletrônico? E quais são os requeri-
mentos legais e normativos que de-
vem ser considerados?”, relatou. 

A especialista acrescentou que, 
quanto mais nobre a finalidade de 
um documento, maior a dificulda-
de para produzi-lo e maior deve ser 
o nível de segurança aplicado a ele. 
Dentre as várias preocupações para 
a emissão de um documento seguro, 
Narumi Lima enfatizou que é preci-
so atenção ao processo de produção. 
“A ICAO determina que haja segu-
rança não somente no documento 
em si, mas também em toda a cadeia 
de produção desse documento, as 
instalações no sítio de emissão, no 
sítio de personalização. Também 
deve haver uma checagem de todo 
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o pessoal que tenha contato com 
esse documento, desde o pessoal de 
produção até o pessoal que entrega 
esse documento. E documentos em 
trânsito, especialmente os não per-
sonalizados, aqueles em branco, eles 
devem ser guardados com muito 
cuidado. Esse é um problema que a 
gente tem tido muito que se deparar, 
muita CNH falsa feita a partir de 
um espelho autêntico, exatamente 
porque a personalização é extrema-
mente descentralizada”, completou.

 » IDENTIfICAçãO BIOMéTRICA 
NA ESPANHA E PORTUGAl – 
lIçõES E APRENDIzADO (BRASílIA 
E SãO PAUlO)

O diretor Executivo de Mercado 
de Segurança da Indra Brasil, Tácito 
Augusto Silva Leite, detalhou os pro-
cessos de modernização dos docu-
mentos dos dois países da Península 
Ibérica. Na Espanha, o DNI, Docu-
mento Nacional de Identidade, foi 
implantado no biênio 2006/2007 e 
inclui elementos de segurança como 
tinta OVI, fundo de segurança e tin-
ta UV/IR. Os novos documentos 

têm assinatura eletrônica e são entre-
gues de imediato, com um sistema 
desenhado para concluir a emissão 
em até oito minutos. O DNI dá 
acesso a diversos serviços para o ci-
dadão espanhol, oferecidos pelo go-
verno e setor privado. “O que temos 
na prática no país? Mais de três mil 
serviços disponíveis para o cidadão, 
uma quantidade muito grande”, 
completou Tácito Leite.

Em Portugal, prosseguiu, a tro-
ca do documento por um digital 
aconteceu em 2005/2006. Agora, os 
portugueses contam com o DC, Do-
cumento de Cidadão, que substitui 
outros cinco. “O objetivo foi criar um 
número único para centralizar as in-
formações cadastrais. Isto é algo que 
está se buscando também no Brasil”, 
comparou o representante da Indra. 
Dos 8 milhões de DCs emitidos até o 
primeiro semestre, cerca de 30% con-
tam com assinatura eletrônica ativa. 

Tácito Leite enfatizou que na 
Espanha o DNI é renovado a cada 
10 anos e, em Portugal, o DC vale 
cinco anos. Quanto ao custo, os pro-
jetos foram financiados pelos gover-

nos dos dois países, mas o cidadão 
paga pelos documentos: de oito a 
dez euros na Espanha e 15 euros em 
Portugal. Sobre a modernização do 
documento brasileiro, ele observou: 
“No Brasil, também se tem discu-
tido, mas talvez não tão profunda-
mente, quais são os benefícios que 
o cidadão vai ter quando ele receber 
esses documentos com todas essas 
caraterísticas de segurança – qual a 
ação efetiva que isso vai ter para ele? 
Esse vai ser o grande motor par fazer 
com que a identidade biométrica de 
fato alavanque”.

 » A IMPORTâNCIA DA 
INTEGRAçãO DOS DOCUMENTOS 
DE IDENTIDADE NO BRASIl 
(BRASílIA)

O papiloscopista policial federal 
Ricardo da Silva Gelak, do Instituto 
Nacional de Identificação (INI), ini-
cialmente, enfatizou a importância 
de documentos seguros e observou 
que muitas fraudes acontecem a par-
tir de um primeiro documento falso 
– como a certidão de nascimento, 
por exemplo. “Com uma certidão de 

iMpa são paulo: apliCações e pRoCessos da identifiCação ModeRna eM disCussão no 
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nascimento eu vou a algum institu-
to de identificação de algum estado 
e saio tirando todos os documentos 
em cima desta certidão que é falsa, 
tiro carteira de identidade, habilita-
ção, CPF”, disse.

Ele destacou a necessidade de 
interligar os sistemas AFIS dos es-
tados, que contém os bancos de 
dados com as digitais dos cidadãos. 
“O AFIS central está em Brasília e 
todos os estados têm acesso ao nosso 
banco de dados de impressão digital 
para fazer pesquisa. Se não fosse in-
formatizado, seria quase que inócua 
a pesquisa. Com o sistema a gente 
tem atingido incríveis resultados, a 
gente consegue em dois, três minu-
tos pesquisar uma digital no banco 
de dados de 10, 12 milhões de di-
gitais, 120 milhões de dedos, e com 
uma margem de segurança de quase 
100%, que passa a 100% com o ates-
te do papiloscopista”, comemorou.

Ricardo Gelak acrescentou que 
cada Secretaria de Segurança de uni-
dades da federação recebeu ao menos 
um terminal com acesso ao banco de 
dados do INI, além do acesso por 
meio das unidades da Polícia Fe-

deral. O banco de dados permitiu, 
entre outras vantagens, a resolução 
de vários crimes pendentes, porque 
permite também a análise de frag-
mentos de impressões digitais.

 » PROjETO RIC, UMA REAlIDADE 
(BRASílIA E SãO PAUlO)

O diretor do Instituto de Identi-
ficação do Paraná e membro do Co-
mitê Gestor do RIC, Newton Rocha, 
apresentando um panorama do Re-
gistro de Identidade Civil, explicou 
que vários grupos de trabalho foram 
criados para dar uma nova perspecti-
va para o trabalho do Comitê Gestor. 
Os conceitos e especificações estão 
sendo revistos, relatou. “Eu destaca-
ria, de todas as iniciativas, a questão 
das visitas técnicas aos estados, exa-
tamente porque já temos estruturas 
funcionando nos estados que podem 
servir de incremento”, disse. 

Sobre o Paraná, Newton Rocha 
observou que o estado 
adotou o AFIS em 2007 
e, em 2009, passou a 
compartilhar informa-
ções entre o Instituto de 
Identificação e o Detran. 

Hoje, outras estruturas do estado, 
como a Secretaria de Justiça, estão 
integradas ao banco de dados a par-
tir do trabalho desenvolvido pela 
Companhia de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação do Paraná, 
a Celepar. “É grande a importância 
dessa nova visão do processo, porque 
entendemos a questão do banco de 
dados do Instituto de Identificação 
muito mais do que uma função bá-
sica para a atividade investigativa. O 
banco de dados se consolida como 
ferramenta de gestão, com uma tro-
ca de informações com unidades de 
saúde, de educação, transporte e to-
das as áreas que podem utilizar essas 
informações”, completou.

Rocha conclui destacando a 
importância da iniciativa privada 
no processo de melhoria da identi-
ficação no Brasil. “É fundamental 
que lembremos da participação das 
empresas, até porque a visão que 

temos nos Institu-
tos de Identificação 
é muito limitada 
nesse processo. Nós 
do Paraná até demos 
sorte porque temos 
a companhia de in-
formática com uma 
estrutura muito boa, 
mas a presença das 
empresas na troca 
de informações, em 
trazer novos recur-
sos, em nos mostrar 
caminhos mais fá-
ceis de conseguir os 
objetivos é de fun-
damental importân-
cia”, constatou. Em 
São Paulo, também 
participou da apre-
sentação a analista 
de Sistemas da Com-
panhia de Processa-
mento de Dados do 
Rio Grande do Sul 
(Procergs), Lilian 
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Utz, que explicou o projeto de in-
tegração dos bancos de dados dos 
estados do Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. “O projeto visa à melhoria 
dos mecanismos de gestão pública e 
dos processos atinentes à identifica-
ção civil e criminal, provendo quali-
dade e eficiência da identificação de 
pessoas”, garante Lilian.

 » A IMPORTâNCIA DA 
CERTIfICAçãO DE IDENTIDADE 
PARA A SEGURANçA DE 
TRANSAçõES DE NEGóCIOS (SãO 
PAUlO)

O diretor de Negócios da Serasa 
Experian, André Barreto, detalhou o 
potencial das consultas certificadas 
digitalmente que podem ser feitas 
aos bancos de dados dos Institutos 
de Identificação, com geração de 
receita para os órgãos públicos. Par-
tindo do exemplo do piloto da AR 
Biométrica em Brasília, ele enfatizou 
que há diversas possibilidades para 
aplicação do modelo. 

Segundo André Barreto, a venda 
de consultas para confirmar a iden-
tificação do cidadão interessa tanto 

ao governo quanto ao setor privado. 
Na área estatal, entre os possíveis 
clientes, citou Sistema Único de 
Saúde (SUS), Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Ministério do 
Trabalho e Emprego, Empresa Bra-
sileira de Infraestrutura Aeroportu-
ária (Infraero) e os cartórios. Já no 
setor privado o serviço interessa, en-
tre muitos outros possíveis clientes, 
a operadoras de saúde, seguradoras, 
bancos, empresas de telecomunica-
ções, varejo e financeiras.

O representante da Serasa en-
fatizou que a confirmação da iden-
tidade é essencial em todos os seto-
res, alertando para os prejuízos que 
o país sofre a partir de fraudes na 
identificação das pessoas. “A cada 12 
segundos, em média, um consumi-
dor é vítima de tentativa de fraude 
no Brasil”, alertou.

 » CARTõES DE MúlTIPlAS 
APlICAçõES: fATOS, DESAfIOS E 
TENDêNCIAS (SãO PAUlO)

Marcelo Luppe, gerente de 
Vendas da Infineon para a América 
Latina, ressaltou os fatos, desafios e 
tendências do mercado tecnológico, 

com foco nas múltiplas aplicações 
dos cartões. Os cartões inteligentes 
garantem hoje uma grande variedade 
de uso, com diversas possibilidades 
de segurança para atender às mais 
diferentes necessidades.  

Ele destacou o caso da África do 
Sul, país no qual a Infineon foi esco-
lhida para implantar o maior proje-
to de governo de uso de cartão com 
chip. No país, 10 milhões de pessoas 
recebem subvenções sociais do go-
verno por meio de um cartão que 
garante o armazenamento em chip 
de dados do titular, como a impres-
são digital, assegurando um modelo 
de gestão muito mais seguro. 

Luppe enfatizou que a Infineon 
tem experiência mundial nos mais 
variados projetos para garantir a 
identificação segura dos cidadãos, 
como emissão de carteira nacional 
de identidade, e-passaporte, carteira 
de motorista, cartão de saúde, cartão 
de seguro social, transporte público, 
pagamento inteligente, telefonia e 
controle de acesso. Entre os países 
atendidos estão Brasil, Alemanha, 
Estônia, Filipinas, Finlândia, Ingla-
terra e muitos outros.

eM bRasília, o evento Reuniu dezenas de pessoas no hotel naCional paRa disCutiR e 
ConheCeR as novidades na áRea de identifiCação digital
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 » SISTEMA ESTADUAl DE 
IDENTIfICAçãO – SEI (SãO PAUlO)

O diretor do Departamento de 
Identificação Civil do Detran do 
Rio de Janeiro, Mateus Marçal, de-
talhou o Sistema Estadual de Iden-
tificação. Em 1997, um decreto 
transferiu as atividades de identifi-
cação, antes atribuídas ao Instituto 
de Identificação do Rio de Janeiro, 
para o Detran do estado. A mudan-
ça foi feita por causa do elevado 
prazo para emissão de carteiras de 
identidade, falhas no processo de 
emissão do documento, fraudes, 
duplicidade de registro e insatisfa-
ção do governo e da população.

O Detran fez, então, a reenge-
nharia dos processos vigentes com 
foco em: rigoroso processo de quali-
dade das informações prestadas pelos 
cidadãos identificados; apuração de 
divergências identificadas; investiga-
ção de situações suspeitas de fraude; 
reciclagem e monitoramento de toda 
a equipe. O Detran, então, optou 
pelo uso do sistema Afis, adotado 
como única forma capaz de viabili-
zar o serviço com a agilidade, a qua-
lidade e a segurança pretendidas.

O resultado da criação do SEI 
foi a redução drástica do tempo de 
emissão da identidade, que chegou 
a seis meses na época do II, para a 
média de 2,6 dias. Hoje, o estado do 
Rio conta com 138 postos de atendi-
mento para emissão do documento, 
sendo 95 do Detran, 38 em convê-
nios com prefeituras e cinco conve-
niados com o serviço Poupa Tempo. 

 » ATRIBUIçõES/COMPETêNCIAS 
DOS óRGãOS DE IDENTIfICAçãO 
NO PROCESSO DE CERTIfICAçãO 
DE IDENTIDADE (BRASílIA E SãO 
PAUlO)

Encerrando as duas edições do 
IMPA, o presidente do Conadi, Car-
los César Saraiva, observou que sis-
temas de identificação como o AFIS 
não apenas têm o poder de combater 
as fraudes, como ainda podem gerar 
dividendos. “Mas, 
para isso, necessário 
é que a gente ouse jo-
gar as redes em águas 
profundas”, adiantou.

Carlos Saraiva, 
que também dirige 
o Instituto de Iden-

tificação do Distrito Federal, citou 
as vantagens consequentes da insta-
lação do AFIS em Brasília: trabalho 
mais limpo e rápido na identificação 
civil; redução de custo para o cida-
dão, que não precisa mais levar a 
foto – agora capturada digitalmente 
no local  - e agilidade na identifica-
ção criminal, com possibilidade de 
pesquisa 1 para N. Para explicar as 
resistências que as novidades provo-
cam inicialmente, ele recordou: “Na 
época (da implantação), o que o pa-
piloscopista dizia? ‘Meu Deus, isso é 
um bicho, vai tomar meu emprego, 
não quero esse tal de AFIS não, o 
AFIS vai me substituir’ – que é uma 
tremenda duma bobagem”.

O presidente do Conadi acres-
centou que, no DF, está em implan-
tação o sistema que permite a confir-
mação da identidade de uma pessoa 

por meio de consulta ao 
banco de dados do IIDF a 
partir da coleta da imagem 
da impressão do dedo do 
cidadão. “Temos em qua-
tro cartórios já em pleno 
funcionamento. Em um 
deles uma pessoa ia fazer 
o negócio de um carro e 
quando viu que tinha de 
botar o dedinho lá, o que 
ele fez? Vazou!”, disse. É 
este o modelo que permite 
gerar receita aos órgãos de 
segurança, já que haveria 
cobrança pelas consultas 
ao banco. O número de 
clientes em potencial, co-
mentou Saraiva, é enorme 
e inclui instituições como 
bancos, setor privado em 
geral, saúde, segurança, 
transporte público, Pre-
vidência Social, cartórios, 
Judiciário e o próprio ci-
dadão. Carlos César Sarai-
va defende a implantação 
do modelo em teste no 
DF em todo o Brasil. 
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NOVAS 
TECNOLOgIAS 

NA SUDENE
Superintendência de 
Desenvolvimento do 

Nordeste decide investir 
em desmaterialização e 
certificação digital para 

modernizar atendimento



Colocar a Superinten-
dência de Desenvolvi-
mento do Nordeste em 
pé de igualdade com as 

novas tendências tecnológicas. Esta 
é a meta do plano de trabalho im-
plantado na SUDENE, que inclui 
certificação digital, digitalização 
do acervo cartográfico, digitaliza-
ção do acervo da Biblioteca Celso 
Furtado, digitalização dos proces-
sos administrativos e implantação 
de infraestrutura em nuvem para 
acesso e consulta. 

Para implantar as iniciativas, 
a autarquia formará uma equipe 
multidisciplinar para digitalizar e 
publicar todo o acervo histórico, 
que será colocado à disposição da 
comunidade acadêmica e servirá de 
instrumento para pesquisas, poden-
do ampliar os estudos voltados para 
o desenvolvimento regional. Para 
viabilizar a modernização, a Sudene 
pretende investir recursos do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE), que em 2013 teve orça-
mento de R$ 2 bilhões.

Outra importante frente de tra-
balho foi o Acordo de Cooperação 
Técnica com o Instituto de Tecno-
logia da Informação (ITI), assinado 
em 20 de novembro. O documento 
foi assinado pelo presidente do ITI, 
Renato Martini, e pelo superinten-
dente da Sudene, Luiz Gonzaga 
Paes Landim. 

O acordo firmado tem como ob-
jetivo incentivar o desenvolvimento 
de atividades que fomentem os in-
vestimentos em certificação digital 
no padrão da Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
No termo, o ITI se comprometeu a 
transferir conhecimentos sobre ges-
tão eletrônica de documentos para 
o Nordeste. Para Martini, a troca 
do documento em papel pelo docu-
mento eletrônico pode ser conside-
rada uma revolução. “O Acordo de 
Cooperação Técnica assinado entre 
o ITI e a Sudene compreende uma 
série de obrigações por parte das 
duas instituições. Nossa missão é co-
laborar para a implantação de uma 
Gestão Eletrônica de Documentos 

- GED com certificação digital no 
padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira no Nordeste, re-
gião que detém o maior número de 
unidades federativas do Brasil. Fazer 
com que os avanços continuem é co-
laborar diretamente para o desenvol-
vimento de gestões eficientes em um 
terço da nação”, disse. 

Já a Sudene está focada também 
na desmaterialização de processos 
administrativos. Para dar andamen-
to a essas ações, a Superintendência 
criou o grupo de trabalho Programa 
de Gestão de Documentação e In-
formação (PGDI), coordenado pela 
servidora Ângela Nascimento. A au-
tarquia fará o levantamento dos do-
cumentos produzidos e a definição 
dos processos que serão digitaliza-
dos. Entre os parceiros deste projeto 
está a Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) que ficará respon-
sável pela digitalização dos mapas e 
documentos. Confira os detalhes dos 
investimentos da Sudene em tecno-
logia na entrevista com o superinten-
dente Luiz Gonzaga Paes Landim.

luiz gonzaga paes landiM, supeRintendente da sudene, e Renato MaRtini, 
pResidente do iti, assinaM aCoRdo de CoopeRação téCniCa

DIvulgAção ASCom SuDENE
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Idigital: Como foi formulado o 
plano de trabalho de certificação 
digital? Quais os principais 
objetivos a serem alcançados? 

Paes Landim: Na realidade, a Su-
dene vem procurando aperfeiçoar 
os processos internos e, por ocasião 
do I Fórum Nordeste 2030, reali-
zado pela Sudene e pelo Instituto 
Nacional de Altos Estudos, o diretor
-presidente do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação, Renato 
Martini, palestrou sobre a questão 
da desmaterialização de processos, 
assim como minha participação no 
11º CertFórum, em Brasília, dias 
11 e 12 de dezembro.  A partir daí, 
iniciaram-se as tratativas para fir-
marmos o Acordo de Cooperação 
Técnica com o ITI, apresentando-se 
a oportunidade que queríamos.

id: Quais são as metas em termos 
de certificação digital para 2014?

PL: Pretende-se, de acordo com o 
plano de trabalho, a implementação 
da certificação digital no padrão ICP
-Brasil dos processos de benefícios 
fiscais. Essa será uma das atividades, 
entre tantas desenvolvidas pela Su-
dene, tendo como norte sua missão 
de “Articular e fomentar a coopera-
ção das forças sociais representativas 
para promover o desenvolvimento 
includente e sustentável do Nordes-
te, a preservação cultural e a integra-
ção competitiva da base econômica 
da Região nos mercados nacional e 
internacional”. 

id: A digitalização do acervo 
cartográfico da Sudene é outro 
grande projeto. Como foi 
desenvolvida esta proposta e quais 
são as principais metas?

PL: Realmente, é um projeto da 
maior importância, se considerar-
mos que sua produção iniciou ainda 
na década de 60 e continua extrema-
mente consultada por pesquisadores, 

gestores públicos e empresários na-
cionais e internacionais. A proposta 
foi justamente a partir da enorme 
demanda e a logística para a entrega 
das cartas em formato analógico. O 
GPGDI, que é o Grupo de Trabalho 
para Implantação do Programa de 
Documentos e Informação, decidiu 
por elaborar o projeto juntamente 
com a Universidade Federal de Per-
nambuco/Laboratório de Tecnolo-
gia do Conhecimento. A principal 
meta alcançada é disponibilizar para 
qualquer cidadão de qualquer lugar 
do mundo o acervo das cartas topo-
gráficas do Nordeste com o plus da 
certificação.

id: Está em curso também 
a digitalização do acervo da 
biblioteca Celso Furtado. Qual é a 
intenção da iniciativa?

PL:A BCF detém o mais completo 
acervo sobre o Nordeste, especifica-
mente o acervo que vem sendo pro-
duzido desde os anos 60, relatórios, 
estudos e diagnósticos, resultados de 
pesquisa realizada por profissionais 

da maior competência em suas áreas 
de conhecimento, de cunho técnico-
científico. Certamente não existe no 
Brasil nenhuma região mais bem es-
tudada que a Nordeste. A digitaliza-
ção do acervo sudeniano terá como 
critério o estudo da demanda e a 
contemporaneidade da informação.

id: Como está a preparação da 
equipe de funcionários para este 
início de desmaterialização de 
processos? Há resistências?

PL: Inicialmente será realizado o 
mapeamento do processo. Quanto à 
utilização da certificação, certamente 
haverá uma etapa de adaptação, uma 
vez que mudança de hábitos requer a 
capacitação para migração das ativi-
dades analógicas e aí se inclui o custo 
de material e de tempo, para a execu-
ção das mesmas atividades, porém, 
no formato eletrônico, com transpa-
rência e agilidade na tomada de de-
cisão. Estão no escopo capacitações e 
material didático para consultas.

id: De que forma o uso de novas 
tecnologias repercute no trabalho 
desenvolvido para o beneficiário 
final dos serviços da Sudene?

PL: Da melhor maneira, posto que 
este usuário terá a informação on-li-
ne sem perda de tempo, desde que 
tenha acesso à internet com serviço 
de rede adequado.

id: Como a Superintendência vê o 
uso de novas tecnologias, de uma 
maneira geral, na região Nordeste?

PL: A Sudene entende que o choque 
de C&T é fundamental para a região. 
Ciência e Tecnologia, e em especial 
as Tecnologias da Informação e Co-
municação, representam verdadeiro 
atalho rumo ao desenvolvimento, no 
sentido de se queimar etapas dentro 
de qualquer processo histórico. Ló-
gico que o choque de C&T pressu-
põe um lastro de educação de quali-
dade. No caso específico do Nordes-
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te, para reverter um tremendo gap 
em relação a outras regiões do país 
se faz necessário a regionalização do 
programa nacional de ciência e tec-
nologia, sem o que os avanços serão 
pontuais e continuaremos a rebo-
que. Não há região de pessoas mais 
criativas que o Nordeste. Homens 
sem anéis no dedo, muitos apenas 
com o ensino fundamental, conce-
bem, fabricam, implantam e operam 
máquinas modernas. É o caso, por 
exemplo, da Casa Apis (em Picos/
PI), um dos maiores exportadores de 
mel para a Europa. O Juazeiro e o 

Crato, no Ceará, fazem milagres na 
área metal-mecânica, o mesmo se 
diga do Polo Têxtil e de Confecções 
em volta de Caruaru (PE), da eleva-
da expertise tecnológica de Campi-
na Grande (PB) e do Porto Digital 
(Recife/PE), referência mundial em 
software e hardware. É preciso, pois, 
conferir signos modernos à educação 
nordestina e, em especial, à gestão 
empresarial de pequenas e médias 
empresas e ao setor público nos três 
níveis de governo. O grande gargalo 
da administração pública brasileira é 
a gestão municipal e a Sudene, como 

órgão regional, que poderia exercer 
um grande papel neste particular, 
independentemente das fronteiras 
político-administrativas.

id: A Sudene trabalha de alguma 
forma para ampliar o acesso 
da região nordeste a novas 
tecnologias?

PL: Iniciamos as discussões com o 
ITI para transformar a Sudene num 
grande vetor de difusão tecnológica 
do Nordeste.
Com informações da Assessoria de Co-
municação do ITI e da Sudene

a superintendência do desenvolvimen-
to do nordeste, sudene, é uma autarquia 
especial, administrativa e financeiramente 
autônoma, integrante do sistema de pla-
nejamento e de orçamento federal. Ela foi 
criada – ou recriada – pela lei complemen-
tar 125, de janeiro de 2007, tem sede em 
recife (pE) e está vinculada ao ministério da 
integração nacional. 

a primeira sudene foi criada em 
15/12/1959, marcada pela incorporação pro-
gressiva da região nordeste e, logo em se-
guida, da amazônia, ao processo de desen-
volvimento nacional conduzido pelo governo 
federal, que até aquela data se concentrava 
nos estreitos limites das regiões sudeste e sul.

Em 2001, houve a extinção da antiga 
sudene e a criação da adene, que foi resul-

tado de iniciativa do governo federal con-
cretizada na edição da medida provisória 
2146-1 de maio daquele ano. Essa decisão 
foi tomada sob a influência marcante da 
grande recessão que afetou o país a partir 
da década de 1980.

Estão sob jurisdição da nova sudene 
os estados de alagoas, bahia, ceará, ma-
ranhão, rio grande do norte, paraíba, per-
nambuco, piauí, sergipe e, parcialmente, os 
estados de minas gerais e do Espírito san-
to. a instituição tem como missão: articular 
e fomentar a cooperação das forças sociais 
representativas para promover o desenvol-
vimento includente e sustentável do nor-
deste, a preservação cultural e a integração 
competitiva da base econômica da região 
nos mercados nacional e internacional. 

Fonte: www.sudene.gov.br 
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MEDICAMENTOS 
EM CASA, E  
 COM gARANTIA 
    DIgITAL

Imesp e G&D trabalham 
em conjunto em projeto piloto 
que garante segurança ao processo de 
entrega, certificada digitalmente, de 
medicamentos de alto custo a pacientes 
com câncer em São Paulo



Criar um processo de en-
trega segura de medi-
camentos de alto custo 
em domicílio. Este foi o 

desafio apresentado pela Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo à Im-
prensa Oficial do Estado (Imesp). E 
foi assim que nasceu o projeto piloto 
do Cartão São Paulo.

A iniciativa usa certificação digi-
tal e tecnologia portátil, por meio de 
um iPhone, para rastrear todo o pro-
cesso de entrega dos medicamentos 
nas casas dos pacientes. Para o pilo-
to, com entregas certificadas realiza-
das de maio a novembro deste ano, 
foi preciso escolher uma unidade de 
saúde que tivesse forte uso de tecno-
logia, além da oferta de medicamen-
tos de alto custo para tratamento. O 
hospital indicado pela Secretaria da 
Saúde a participar da parceria foi o 
Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo (Icesp), localizado na ca-
pital, referência no tratamento da 
doença e que utiliza tecnologia de 
ponta na saúde pública paulista.

Para efetivar o piloto, a Imesp 
trabalhou em parceria com a G&D, 
que implantou iniciativa semelhan-
te na Alemanha. No projeto pau-
lista, as duas associadas da ABRID 
desenvolveram um cartão com as 
características básicas do RIC, o 

Registro de Identidade 
Civil, que vai substi-
tuir o documento de 
identificação dos 
brasileiros e está em 
desenvolvimento no 
Ministério da Justiça.

“O Cartão São Pau-
lo  é um smart card per-
sonalizado com dados 
semelhantes a um docu-
mento de identidade, com 
características físicas de 
segurança e com chip onde 
é  possível  armazenar dados. Neste 
projeto conceito o cartão foi perso-
nalizado com os dados de cidadãos - 
pacientes do Icesp. Já no chip foram 
armazenadas as digitais dos mesmos 
e certificados de assinatura digital”, 
explica Priscila Passerani, gestora de 
Projetos da G&D.

Foram distribuídos 200 cartões 
a pacientes voluntários. A delicada 
condição de saúde dos participantes 
exigiu atenção especial durante a fase 
de cadastramento para emissão do 

documento, 
como diz Keli Della 

Torre, assessora de Projetos Especiais 
da Imprensa Oficial: “durante 30 
dias, ficamos hospedados pratica-
mente dentro do hospital, toda nos-
sa equipe teve que ser treinada pela 
Equipe de Humanização a como 
atender o paciente, como dizer para 
ele que ele vai ter a sua foto printada 
nesse cartão sendo que ele teve rea-
ções de uma quimioterapia, perdeu 
cabelo e não fica confortável em ter a 
foto dele naquele cartão, muitas ve-
zes ele treme na hora de colher a bio-

pRisCila passeRani, 
da g&d, diz que o 
CaRtão pode teR 

diveRsas apliCações

CaRtão são paulo e guia de oRientações foRaM 
entRegues aos paRtiCipantes do piloto
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metria. Então, o hospital deu todo o 
treinamento para a nossa equipe AR 
para que esse cartão fosse emitido”.

O piloto criou o Portal da Saú-
de, hospedado na Imesp, que integra 
e centraliza as informações. O Portal 
é responsável pela interface entre as 
entregas de medicamentos do hospi-
tal aos pacientes com o software de 
entrega móvel. Ainda armazena os 
termos de recebimento assinados di-
gitalmente e possui indicadores das 
entregas realizadas e programadas.

Mas como usar um cartão para 
receber o medicamento com mais 
segurança? O Portal da Saúde faz 
o rastreamento de todo o processo, 
desde a entrada da prescrição médi-
ca no sistema, e o paciente recebe o 
remédio em casa mediante a leitura 
do Cartão São Paulo pelo iPhone do 
entregador, que conta com disposi-
tivo específico para isso, com uso da 
senha pessoal do certificado digital 
padrão ICP-Brasil e da digital do in-
dicador direito, também lida via ce-
lular. Por meio de rede 3G, o iPhone 
está conectado ao Portal da Saúde e 
transmite todas as informações (con-
fira o passo a passo na página 27). 

 » PIlOTO ABRE PORTAS PARA 
NOvAS POSSIBIlIDADES

Concluída em novembro a fase 
da entrega piloto dos medicamentos, 
a Imesp está contabilizando os resul-
tados, mas já consegue apontar suges-

tões para a eventual implan-
tação efetiva da iniciativa: 
•	 Incluir opção de entrega 

em endereço comercial 
para pacientes que re-
tornaram ao trabalho;

•	 Avaliar a possibilidade 
de cadastro de um “pro-
curador” indicado pelo 
paciente como poten-
cial recebedor do medi-
camento;

•	 Aumentar tentativas de 
entregas a pacientes não 
encontrados;

•	 Incluir uso do Cartão São 
Paulo para retirada de 
medicamentos em postos 
fixos de distribuição;

•	 Agregar valor ao uso do cartão, 
como agendamento de consultas e 
de exames na internet; 

•	 Obrigatoriedade do recebimento 
pelo paciente ou “procurador”.
As sugestões são fruto da ex-

periência nos seis meses da fase de 
testes. No período, a maior causa 
para não uso do Cartão São Paulo 
e do celular para concluir a entrega 
foi o recebimento por outra pessoa. 
Como é um piloto, formulários em 
papel acompanhavam os entregado-
res para garantir a conclusão do pro-
cesso em caso de inviabilidade pelo 
sistema digital. Afinal, a prioridade 
é garantir o acesso do paciente aos 
medicamentos – que já recebiam os 

medicamentos em 
casa antes do Car-
tão São Paulo e 

não poderiam ter descontinuidade 
no tratamento.

Imesp e G&D fazem avaliações 
positivas de todo o processo. As em-
presas acreditam que o piloto pode 
ser ampliado para outras unidades de 
saúde no estado, bem como o Car-
tão São Paulo pode ter novos usos. 
“Sim, pode ser usado para diversas 
aplicações, facilitando muito a vida 
do cidadão. A tecnologia aplicada no 
cartão pode ser usada para garantia 
de autenticidade de identidade em 
qualquer processo, bem como a as-
sinatura eletrônica de qualquer do-
cumento”, resume Priscila Passerani. 
Keli Della Torre conclui: “Está pro-
vado que dá certo”. 

CadastRaMento 
dos voluntáRios, 
feito no iCesp

keli della toRRe, da iMpRensa ofiCial, duRante apResentação do 
pRoJeto piloto no CeRtfoRuM 2013, Realizado eM seteMbRo eM bRasília
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o icesp nasceu com uma meta: ser o maior 
hospital especializado em tratamento de cân-
cer da américa latina. o instituto do câncer do 
Estado de são paulo octavio frias de oliveira, 
icesp, foi inaugurado em 2008 e ocupa prédio 
de 28 andares com cerca de 84 mil metros 
quadrados de área construída em um terreno 
de 7,2 mil metros quadrados na avenida dou-
tor arnaldo, perto da famosa avenida paulista.

com 112 metros de altura, o instituto do 
câncer é um dos maiores hospitais verticais do 
mundo. o edifício sofreu diversas adaptações 
estruturais para assegurar o  funcionamento 
otimizado. a construção exigiu investimentos 
e soluções diferenciadas para ser transforma-
da em um grande centro de tratamento espe-
cializado em oncologia. para assegurar a qua-

lidade de funciona-
mento e mais  se-
gurança a quem 
circula diariamente 
pelas dependên-
cias, também fo-
ram feitos investi-
mentos em sofisti-
cados  sistemas de 
manutenção.
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a unidade é uma organização social de 
saúde criada pelo governo do Estado de 
são paulo em parceria com a fundação fa-
culdade de medicina. Hoje, o icesp atende 
aproximadamente seis mil pacientes com 
diagnóstico de câncer mensalmente, que 
são tratados por alguns dos mais qualifica-
dos profissionais do brasil na especialidade. 
um diferencial do instituto é a inovação na 
assistência prestada, que permite ao pa-
ciente ter todas as fases do atendimento, 
do diagnóstico à reabilitação, integradas no 
mesmo local.

além do atendimento médico, os profis-
sionais do icesp desenvolvem atividades de 
ensino e pesquisa de acordo com o modelo 
de ensino médico introduzido pela facul-
dade de medicina da universidade de são 
paulo (usp) no brasil. o objetivo é transfor-
mar o instituto em um centro de pesquisa de 
referência em nível internacional na área do 
câncer, inclusive no estudo de novos fárma-
cos e tratamentos inovadores para a doen-
ça. a tecnologia é um dos pontos fortes do 
icesp e foi exatamente por isso que a unida-
de foi escolhida como parceira para implan-
tação do projeto piloto do cartão são paulo.

Icesp: excelêncIa no combate ao câncer
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são carregadas para um iPhone 
por meio de código de barras. 
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leitura biométrica do 
indicador direito, 
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A tela do iPhone mostra 
o termo de entrega. 
Após conferir os dados, 
o paciente assina o 
recebimento por meio 
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Saúde, finalizando a entrega.
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Carteira de motorista



Brasil começa a estudar 
novos modelos, mais 

seguros, para a carteira de 
motorista e a documentação 

dos veículos

A UM 
PASSO DO 
fUTURO



Mais segurança para 
identificar motoristas 
e proprietários de ve-
ículos. Essa é a meta 

do debate iniciado no país para mo-
dernizar os documentos dos condu-
tores e dos automóveis. Em 2012, 
a portaria 480 do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), 
ligado ao Ministério das Cidades, 
criou um Grupo de Trabalho (GT) 
para discutir novos modelos para a 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), o Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo (CRLV) 
e o Certificado de Registro de Veí-
culo (CRV).

De acordo com a portaria, o GT, 
que funcionou até 31 de janeiro de 
2013, teve a missão de “realizar estu-
dos e propostas de melhoria da segu-

rança dos processos e dos documen-
tos de registro e licenciamento de ve-
ículos automotores e habilitação de 
condutores”. O grupo foi formado 
por representantes do próprio Dena-
tran, da Polícia Federal, do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informa-
ção (ITI) da ABRID e da Associa-
ção Nacional de Departamentos de 
Trânsito (AND).

Após os estudos necessários, o 
Grupo de Trabalho concluiu que é 
preciso implantar modelos com ele-
mentos de segurança mais robustos. 
A indicação dos especialistas, feita ao 
Denatran, é a de que os documentos 
sejam eletrônicos no formato smart 
card: cartões com chip e adoção da 
plataforma ICP-Brasil – com o uso 
de certificação digital e de certificado 
de atributo.

Com o formato de cartão inte-
ligente, haverá o combate massivo 
às fraudes por falsificação dos do-
cumentos. É extremamente difícil 
forjar um documento eletrônico 
dessa natureza em comparação aos 
modelos atuais em papel. O mode-
lo sugerido também permite servi-
ços mais interativos pela utilização 
de meios digitais, com a segurança 
necessária para qualquer tipo de 
transação eletrônica. 

Os processos envolvendo os docu-
mentos ficariam menos burocráticos, 
mais ágeis e com a oferta de mais con-
forto ao cidadão. Um exemplo, caso as 
sugestões do GT sejam implantadas, é 
o pagamento do IPVA. Com a adoção 
do CRLV com chip não seria mais pre-
ciso a impressão e envio de documen-
tos físicos para o pagamento anual do 

eM bReve, bRasil teRá novos doCuMentos paRa identifiCaR os MotoRistas e a pRopRiedade 
de veíCulos; gRupo de tRabalho sugeRe a adoção de CaRtão inteligente CoM Chip 
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IPVA (Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Au-
tomotores), diminuindo 
os custos e garantindo que 
somente os órgãos oficiais 
e o dono do veículo tenham acesso à 
informação autêntica e oficial – mais 
uma iniciativa que combate fraudes 
documentais.

Pela ABRID, participou do GT 
o presidente Célio Ribeiro, que con-
sidera o momento oportuno para 
atualizar as identificações dos mo-
toristas e dos automóveis. “O Brasil 
está pronto para isso, vivemos um 
momento de plenitude governa-
mental e técnica. O setor privado 
está pronto para auxiliar o governo 
a implementar com sucesso esse pro-
jeto. As empresas que atuam no país 
têm toda a expertise necessária para 
modernizar os documentos e estão à 
disposição do poder público para au-
xiliar no que for preciso”, constata.

Já o representante do ITI, Edu-
ardo Lacerda, assessor da Presidência 
do Instituto, reconheceu que o país 
dispõe da tecnologia necessária para 
modernizar os documentos: “Tanto 
por parte do governo, atendendo os 
anseios da sociedade por serviços de 
melhor qualidade, mais interativos, 
integrados, com segurança na utili-
zação dos meios digitais, quanto por 

parte do mercado 
que possui e entre-
ga uma tecnologia 
de ponta ao país, 
capaz de atender 
essa demanda”.

A busca por 
documentos se-
guros é cada vez 
mais importan-
te, especialmente 
com o aumento da 
atuação de frauda-
dores. De acordo 
com o Indicador 
Serasa Experian 
de Tentativas de 

Fraudes, um brasileiro é alvo de ten-
tativa de furto de documentos pes-
soais a cada 15,6 segundos. Segundo 
a Serasa, de janeiro a maio de 2013 
foram registradas 837.641 tentativas 
de fraude, número 2,3% superior 
em relação ao do mesmo período 
do ano passado (818.629 registros). 
Em geral, os documentos fraudados 
são usados em golpe, como obtenção 
de crédito ou para fechar negócios – 

deixando a dívida para quem teve os 
dados violados. 

No caso da carteira de motoris-
ta, a preocupação é ainda maior, já 
que o documento também tem va-
lidade nacional como identidade. A 
CNH contém os números do RG e 
do CPF, o que privilegia o seu uso 
pelos cidadãos. A professora Isa So-
lano, de Brasília, é uma das pesso-
as que substituiu o RG pela CNH: 
“Eu nunca ando com a identidade, 
uso só a carteira de motorista. Além 
de a foto ser bem mais atual – a mi-
nha identidade eu tirei quando era 
adolescente –, tem todos os dados lá 
e ainda é bem menor que a identi-
dade, facilitando o transporte”.

 » DISCUSSãO CHEGA AO 
PARlAMENTO

O debate sobre os novos mo-
delos de documentos para veículos 
e motoristas brasileiros chegou ao 
Congresso Nacional. Por iniciativa 
do deputado Hugo Leal (PROS-RJ), 
a Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara dos Deputados promo-

CaRtão peRMitiRia 
diveRsos eleMentos 

de seguRança 
paRa a Cnh

Célio RibeiRo, pResidente da 
abRid, duRante audiênCia 

públiCa na CâMaRa dos 
deputados
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veu, em 22 de outubro, uma audiên-
cia pública sobre o tema. 

A discussão, realizada em par-
ceria com a Comissão de Segurança 
Pública e combate ao Crime Orga-
nizado, contou com representantes 
do Denatran, Polícia Federal, ITI, 
ABRID e Associação Nacional dos 
Departamentos de Trânsito (AND).

O coordenador Geral de Infor-
matização e Estatística do Denatran, 
Roberto Craveiro Rodrigues, abriu 
as discussões e confirmou a impor-
tância de atualizar os modelos de 
CNH, CRV e CRLV. “Detectamos 
a necessidade de agregar elementos 
de segurança. Mais do que isso, a re-
visão dos processos para sua emissão 
em decorrência de uma série de fra-
gilidades que detectamos. Por exem-

plo, no que diz respeito ao documen-
to do veículo, o CRLV, um número 
enorme de documentos é extraviado 
todos os anos, documentos em bran-
co do espelho. É um controle que 
tem prejudicado inclusive órgãos de 
trânsito, que recebem documentos 
que não estão em conformidade 
com aquilo que eles necessitam”, 
exemplificou.

Mensalmente, são contabiliza-
dos no Brasil mais de 15 mil veí-
culos furtados sem registro na base 
do Denatran: “O que significa isso? 
São veículos com placa fria. Placa 
fria, mas com documento. Isso é um 
problema grave de segurança”. Sobre 
a carteira de motorista, Rodrigues 
explicou que os órgãos de segurança 
precisam de acesso facilitado a um 

banco de dados eficiente para facili-
tar a fiscalização. “O documento de 
CNH é utilizado hoje no país muito 
mais do que o documento de iden-
tidade expedido pelos estados para 
identificação”, completou. O repre-
sentante do Denatran observou que, 
concluído o trabalho do GT criado 
para discutir os novos documentos, 
agora é preciso aguardar o pronun-
ciamento do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) sobre a questão.

O Chefe da Divisão de Passapor-
tes da Polícia Federal, Juner Caldei-
ra Barbosa, detalhou o processo de 
modernização do passaporte brasi-
leiro, que agora conta, entre diversos 
outros elementos de segurança, com 
chip sem contato na contracapa. 
Atualmente, o país tem 145 postos 

audiênCia públiCa pRoMovida na CâMaRa dos deputados disCutiu a 
neCessidade de ModeRnizaR os doCuMentos dos MotoRistas e dos veíCulos
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para solicitação de passaportes, que 
foram responsáveis pela emissão 
de 1,1 milhão de documentos em 
2009. O número saltou para 1,9 mi-
lhão em 2012 e deve ser batido em 
2013, já que até meados de outubro 
já haviam sido expedidos 1,7 milhão 
de passaportes.

De acordo com Barbosa, é pos-
sível traçar um paralelo entre a mu-
dança no passaporte e a da CNH. 
“Vamos dar uma ideia de como 
hoje funciona o Sistema Nacional 
de Passaporte, bem como as lições 
aprendidas ao longo do aprimora-
mento do sistema e as repercussões 
da CNH no serviço de passaporte. 
Ela tem impacto sim e no serviço de 
passaporte hoje é o principal docu-
mento utilizado como documento 
de identidade pelos cidadãos reque-
rentes. Temos inclusive uma propos-
ta de acréscimo de um campo para 
naturalidade, local do nascimento, 
porque é um problema hoje no aten-
dimento do cidadão”, constatou. 

O presidente do ITI, Renato 
Martini, comentou que a identifica-
ção presencial é obrigatória para soli-
citar um certificado digital e constatou 
que fica notória a fragilidade atual de 
documentos comlo a CNH e o RG. 
“CNHs foram fraudadas e houve a 
tentativa de uso em algumas das Au-
toridades de Registro brasileiras, onde 
se faz a identificação presencial. Oi-
tenta por cento das tentativas são com 
identificação civil tradicional e cerca 
de vinte por cento usando as CNHs, 
então, também somos usuários do sis-
tema de identificação”, relatou. 

 Martini confirmou que a 
sugestão do GT é fazer a carteira de 
motorista em um cartão. “A ideia 
inicial é que o documento, hoje em 
papel, transformasse em um docu-
mento eletrônico, num smart card, 
um cartão eletrônico com um chip 
criptográfico que pudesse herdar 
todos os benefícios que esse tipo de 
componente traz hoje”, disse. 

Já o presidente da ABRID, Célio 
Ribeiro, afirmou que a Associação 
participou do Grupo de Trabalho 
para mostrar as diversas possibilida-
des para a atualização dos documen-
tos dos condutores e dos veículos. “A 
ABRID se sentiu 
muito honrada 
de participar de 
tão importante 
grupo e o nosso 
objetivo foi sub-
sidiar, em nível 
técnico, as tecno-
logias existentes 
escolhidas para 
serem adotadas e, 
principalmente, 
garantir, por parte 
da indústria, que 
aquela tecnologia 
que fosse indicada 
estaria disponível 
no Brasil. Nossa 
posição não é fa-
lar que o bom é 
o papel ou que o 
bom é o plástico, 
e sim subsidiar de 
informações sobre 
disponibilidade 
daquilo que pode 
ser usado confor-
me orientação do 
órgão que vai uti-
lizar. Para onde a 
linha da Polícia Federal e do ITI se-
gue, temos possibilidades, e garantir 
que a indústria brasileira está prepa-
rada para assumir a condição de for-
necedora, seja qual for a tecnologia 
escolhida”, adiantou.

Ribeiro acrescentou que é preci-
so entender a realidade de momento 
no Brasil, que enfrenta um proble-
ma na identificação civil. “Ouvimos 
a CNH como um documento tanto 
para retirar passaporte, como para 
certificado digital. Reparem que 
a CNH, apesar de ter validade de 
identidade civil, a função principal 

dela é de falar que a pessoa deten-
tora tem o atributo de motorista. Se 
ela está sendo mais usada para tirar 
passaporte como certificado digital, 
primeiro, dos documentos que es-
tão circulando para identificação, 

ela deve ser a me-
lhor, mais segura. 
Ponto a favor da 
CNH. E por que 
está sendo feito 
isso? Então, nosso 
problema maior 
é com a identi-
dade civil, que 
é o documento 
de origem, esse 
sim está servindo 
para tirar CNH 
falsa. Então, pre-
cisamos separar os 
objetivos. O nos-
so objetivo nesse 
grupo de trabalho 
não é o da identi-
ficação, porque a 
identificação nós 
teríamos de correr 
para outro apelo, 
saber o que está 
frágil realmente 
na identificação 
do Brasil, é o RG, 
a identidade ci-
vil”, avaliou.

O presidente 
do Detran de Sergipe e representan-
te da AND, João Bosco da Costa, 
concordou com a ABRID: “Ouvi 
sua exposição, Célio, e concordo. 
Acho que a nossa identidade civil é 
muito falha, precisamos melhorar o 
sistema. Acho também que o CRLV 
é um documento muito falho, que 
precisa ter segurança tanto quanto a 
CNH ou o CRV”.

Costa enfatizou que, indepen-
dente da escolha de papel ou plás-
tico para os novos documentos, é 
importante garantir a rastreabilidade 
de todo o processo. “Essa mídia, seja 

acHo quE 
a nossa 

idEntidadE civil 
É muito falHa, 

prEcisamos 
mElHorar o 

sistEma. acHo 
tambÉm quE 
o crlv É um 
documEnto 

muito falHo, 
quE prEcisa 

tEr sEgurança 
tanto quanto a 

cnH ou o crv

João bosco da costa, presidente 
do detran de sergipe
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ela qual for, ela tem de ser rastreada. 
Seja cartão ou papel, é importante 
que essa mídia seja rastreada. Hoje, o 
fornecedor compra a mídia de outro 
fabricante e é necessário que aquele 
fabricante também tenha a origem 
da sua mídia”, concluiu.

Ao encerrar as discussões, o de-
putado Hugo Leal reafirmou a im-
portância de atualizar CNH, CRV e 
CRLV e confirmou ser um incenti-
vador da implantação do Registro de 
Identidade Civil (RIC), o novo do-
cumento de identidade civil do bra-
sileiro. “O projeto do RIC é o grande 
projeto do país no sistema de segu-
rança, no sistema de identificação, no 
sistema de coleta de dados”, encerrou.

 » Know-how made in Brazil 
O Brasil tem plenas condições 

de transformar o projeto dos novos 
documentos para motoristas e veícu-
los em mais um caso de sucesso. Em-
presas que atuam no país, associadas 
da ABRID, já fornecem, em várias 
partes do mundo, cartões de identi-
ficação semelhantes aos que podem 
ser implantados aqui. 

Aliás, a identificação segura por 
meio de cartões com chip está em 
pleno uso no país. Várias entidades 
representativas já usam o modelo 
para emitir os documentos dos 
profissionais, que têm validade 
nacional como documento de 
identidade. É o caso, por exem-
plo, da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Conselho Fe-
deral de Farmácia (CFF) e Fe-
deração Nacional dos Jornalis-
tas (Fenaj). 

O vice-presidente dos Sin-
dicatos Profissionais do Distrito 
Federal, Wanderlei Pozzembom, 
confirma o aumento da segu-
rança com a substituição do do-
cumento em papel pelo cartão. 
“Com assinatura digital do 
portador, fica fácil identificar 
os  homônimos e minimiza o 

risco de uma pessoa se passar por 
outra ou cometer crimes, o que na 
nossa profissão é muito comum. 
As pessoas tentam se passar por 
jornalista para se credenciar em 
grandes eventos como shows, fu-
tebol etc.”, comenta.

Especificamente na área de 
identificação voltada para a ques-
tão do trânsito, na Índia, a HID 
implantou com sucesso o novo do-
cumento de registro de veículos nos 
estados de Deli, Guzerate e Maaras-
tra. Por muitos anos, os três estados 
sofreram com as fraudes dos regis-
tros, que eram de papel. O novo 
modelo oferecido pela HID, um 
cartão com mídia ótica e chip, foi 
implantado há oito anos. O cartão 
tem validade de 10 anos e 11 mi-
lhões deles já foram emitidos. 

Na Áustria, a GD – Giesecke 
& Devrient implantou o cartão de 
registro eletrônico de veículos. A 
empresa também foi responsável, 
entre outros projetos, pela carteira 
de motorista de Ontário, no Cana-
dá, e do Kosovo. Segundo a GD, a 
emissão de documentos electrôni-
cos de identificação pessoal, como 
habilitações, é um processo que re-
quer várias etapas: a partir do de-
senvolvimento do corpo do cartão e 

características de segurança, através 
dos sistemas operacionais, aplicati-
vos e mecanismos de criptografia, 
a aquisição de dados em escritórios 
de registro, e para a transmissão se-
gura de dados, todos os caminhos 
são percorridos para a personaliza-
ção dos documentos. 

A Datacard é outra associada 
ABRID com larga experiência na 
produção de identificação para mo-
toristas. O documento é produzido 
em um cartão de policarbonato com 
multicamadas e diversos recursos de 
segurança, como impressão a laser 
em alta definição para texto e foto, 
tinta ultravioleta e tinta com va-
riação ótica (OVI). As soluções de 
identificação da Datacard já foram 
usadas em mais de 325 projetos em 
90 países ao redor do globo.

Já a Morpho implementou do-
cumentos seguros para identificar 
motoristas em países como Austrá-
lia, Estados Unidos, Holanda, Ín-
dia, Marrocos e Tunísia. A solução 
da Morpho contribui para a redu-
ção de fraudes e se amolda às nor-
mas e regulamentações da Europa e 
das Américas, o que garante mobi-
lidade sem dificuldades para o usu-
ário. O cartão do motorista é con-
feccionado em policarbonato e com 
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chip que tem vários elementos 
de segurança, além de contar 
com autenticação on-line e tec-
nologia para reconhecimento 
facial com biometria.

 » PElO MUNDO
A carteira de motorista, como 

documento, tem importância 
crescente. A primeira permissão 
para dirigir foi emitida em 1888 
pelo engenheiro alemão Karl 
Benz, pioneiro na indústria auto-
mobilística e que emprestou seu 
nome para a mundialmente re-
nomada fábrica Mercedes-Benz. 
De lá para cá, o documento ga-
nhou status bem maior do que 
apenas uma carta para conduzir 
veículos automotores. 

Em países como Austrália, 
Nova Zelândia, Canadá, Reino 
Unido e Estados Unidos não há 
uma carteira nacional de iden-
tificação e, em muitos casos, a 
habilitação serve de fato como 
um padrão de identificação. A maior 
parte dos cartões para identificar mo-
toristas é do tamanho de um cartão 
de crédito, com tamanho e formato 
definidos pela norma ISO/IEC 7810. 

Na União Europeia (UE), pas-
sou a vigorar em janeiro passado 
uma nova norma que prevê um mo-
delo único para a habilitação nos pa-
íses membros do bloco. Para as au-
toridades europeias, as novas regras 
garantirão uma verdadeira liberdade 
de circulação aos condutores da UE, 
reforçarão a segurança nas estradas 
do continente e reduzirão as possibi-
lidades de fraude.

Cerca de 60% da população do 
bloco, algo como 300 milhões de pes-
soas, têm carta de motorista válida. 
Muitos deles cruzam fronteiras nacio-
nais de carro. Atualmente, a Europa 
dispõe de mais de 110 modelos dife-
rentes de habilitação com direitos e 
prazos de validade diferentes. O novo 
documento unificado simplificará o 

processo e facili-
tará a mobilidade 
dos condutores em 
toda a Europa. A 
harmonização dos 
prazos de validade 
e das regras rela-
tivas aos exames 

médicos, acreditam os idealizadores, 
proporcionará maior segurança jurí-
dica a muitos europeus que transfe-
rem a sua residência para outro país 
do bloco. 

Para limitar o número de mode-
los de carteira de motorista em circu-
lação e melhorar a proteção contra a 
fraude, será gradualmente eliminado 
o modelo em papel. O único modelo 
de licença de condução a ser emiti-
do na Europa será de plástico e terá 
o formato de um cartão de crédito, 
já utilizado na maioria dos países da 
UE, que permite uma maior proteção 
contra a falsificação. 

A carteira europeia não só dá 
acesso a todos os tipos de veículos em 
muitos países da UE, mas também 
pode ser utilizada como documento 
de identificação. Com isso, a proteção 
contra a fraude é motivo de grande 
preocupação. A nova carta de habili-
tação é quase impossível de falsificar, 
apoiando-se num sistema europeu 

de intercâmbio de dados eletrônicos, 
que facilita a gestão das habilitações 
pelas administrações e contribui para 
uma melhor detecção de eventuais 
tentativas de fraudes.

Os líderes da Europa acreditam 
que a mudança das regras para habi-
litação terá impacto significativo na 
segurança rodoviária. As estradas euro-
peias registam mais de 30.000 mortes 
por ano. As alterações mais importan-
tes dizem respeito às motos. Ao intro-
duzir o acesso gradual dos jovens con-
dutores aos veículos de duas rodas, as 
novas regras europeias permitirão pro-
teger com mais eficiência condutores 
mais novos, que são muito vulneráveis 
a acidentes nas estradas. 

Pela diretriz adotada agora na 
União Europeia, a renovação da car-
teira de motorista para carros e motos 
vai ser feita no prazo entre 10 e 15 
anos, a depender do país. Já para ca-
minhões, o prazo cai para cinco anos, 
sendo necessário um controle médico 
para a sua renovação. A Europa ado-
tou um cronograma para substituição 
gradual, até o ano de 2033, das atuais 
habilitações pelos novos documentos. 
As novas regras não afetam o direito 
adquirido anteriormente de conduzir 
um veículo e os documentos válidos 
continuam em vigor. 

eM alguns 
países, CoMo os 
estados unidos, 
a CaRteiRa de 
MotoRista seRve 
CoMo padRão de 
identifiCação
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O modelo atual da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) está em uso desde 1994. O documento é feito 
em papel e tem a plastificação proibida. Exibe foto do 
portador e números da RG e do CPF, além da filiação. A 
CNH é de porte obrigatório para os motoristas, confor-
me prevê o Código de Trânsito Brasileiro. 

Para consegui-la, o novo condutor passa por um pe-

ríodo de 12 meses no qual usa uma permissão temporária 
para dirigir e não pode cometer infrações de trânsito dos ti-
pos grave ou gravíssima ou mais de uma classificada como 
média. Passado o período probatório dentro das regras, o 
motorista pode solicitar a CNH definitiva. Ela tem valida-
de de cinco anos para pessoas com até 64 anos de idade e 
de três anos para motoristas a partir dos 65 anos.

a cartEira nacional dE Habilitação

Conforme o Código de trânsito, há cinco 
categorias de habilitação para dirigir:  

a condutor de veículo motorizado de 
duas ou três rodas, com ou sem 

carro lateral (motos);

b condutor de veículo motorizado não 
abrangido pela categoria A, com 

peso bruto total inferior a 3.500 quilos e 
lotação máxima de oito lugares, além do 
motorista (A categoria B é mais comum 
entre os motoristas);

c condutor de veículo motorizado 
usado para transporte de carga, 

com peso bruto superior a 3.500 quilos 
(como caminhões);

d condutor de veículo motorizado 
usado no transporte de 

passageiros, com lotação superior a 
oito lugares além do motorista (ônibus e 
vans, por exemplo);

E condutor de combinação de veículos 
em que a unidade conduzida se 

enquadre nas categorias B, C ou D e 
cuja unidade acoplada ou rebocada 
tenha peso bruto de seis mil quilos ou 
mais; ou cuja lotação seja superior a oito 
lugares; ou, ainda, que seja enquadrado 
na categoria trailer.

Embora haja cinco modalidades, a primeira carteira de 
motorista só pode ser retirada nas categorias, A, B ou AB 
(carros e motos). No último caso, a pessoa deve participar 
de dois cursos preparatórios. Quem possui habilitação na 
categoria B pode mudá-la para C ou D; quem possui na 
categoria C, pode mudar para as categorias D ou E; e quem 
possui o documento na categoria D, pode obtê-lo na cate-
goria E. Para solicitar a admissão nas categorias C, D ou E, 
o condutor deve estar habilitado há pelo menos um ano na 
categoria anterior exigida. Assim, por exemplo, se o condu-
tor quer ter a CNH do tipo C, precisa ter, no mínimo, um 

ano de habilitação na categoria B.
Mesmo com validade nacional, a CNH é emitida 

pelo Departamento de Trânsito (Detran) de cada estado 
e do Distrito Federal. Para tirar a habilitação é preciso 
ter 18 anos, saber ler e escrever e possuir documento de 
identidade e CPF. O processo para tirar a CNH só pode 
ser feito pelo próprio candidato, já que envolve exame 
médico e psicológico, aulas e provas teórica e prática. 
Todo o processo deve ser concluído em um ano. Se o fu-
turo motorista não finalizar todas as etapas em 12 meses, 
é preciso começar tudo do zero.
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Quem tirou habilitação antes de 
1994 deve lembrar do modelo anterior 
da carteira de motorista. Também em 
papel, como a atual CNH, o modelo 
anterior continha menos informações e 
não incluía a foto do condutor. Foi emi-
tida entre janeiro de 1981 e setembro 
de 1994. Ao contrário da CNH atual, a 
antiga não tinha valor como documen-
to de identidade e era preciso apresentar 
um RG junto com a carteira de moto-
rista para comprovar que o motorista 
era quem a habilitação dizia ser. 

crlv O Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) é emitido em papel e tem va-

lidade de um ano. O documento comprova a posse do veículo, 
bem como o pagamento da taxa anual de licenciamento. Seu 
porte é obrigatório para todos os veículos, conforme o Códi-
go de Trânsito. O CRLV é emitido em conjunto com o seguro 
obrigatório Dpvat (Danos Pessoais Causados por Veículos Auto-
motores Terrestres), que também tem de ser pago todos os anos.

a antiga cartEira 
dE motorista

conHEça a documEntação 
dos vEículos

crv Também em papel, o Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) comprova o registro e a proprieda-

de do automóvel. Ele é obrigatório para todo dono de veículo, 
mas não precisa estar com o carro – ao contrário do CRLV. O 
CRV, popularmente conhecido como DUT, também é utilizado 
para transferência de propriedade do carro, caminhão ou moto. 
O CRV não tem validade e é emitido quando um automóvel 
novo é registrado ou quando um usado muda de dono. 
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Comissão da Câmara dos 
Deputados promove audiência 
pública sobre projeto de lei 
que trata do Registro de 
Identidade Civil

RIC EM 
PAUTA



O RIC é uma necessidade 
e precisa ser logo im-
plantado. Esta é a con-
clusão para quem acom-

panhou audiência pública na Câmara 
dos Deputados que discutiu o Projeto 
de Lei (PL) 3860, de 2012, que trata 
das regras gerais para o funcionamen-
to do Sistema Nacional de Registro 
de Identificação Civil. 

O debate aconteceu na Comis-
são de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado por ini-
ciativa do deputado Efraim Filho 
(DEM-PB), relator da matéria no 
colegiado. O PL 3860/2012, de au-
toria do deputado Gilmar Machado 
(PT-MG), altera a Lei nº 9.454, de 
7 de abril de 1997, que instituiu o 
número de Registro de Identidade 
Civil (RIC). O projeto está na pri-
meira comissão de mérito e terá de 
passar por outras comissões antes de 
ser votada no plenário da Câmara. 
Posteriormente, precisa ser discutido 

no Senado Federal antes de ser reme-
tido para sanção presidencial. 

A discussão na Câmara aconte-
ceu em 15 de outubro e contou com 
representantes de governo e da aca-
demia, que analisaram as necessida-
des e pendências para iniciar a emis-
são em massa do RIC, um cartão 
moderno com diversos elementos de 
segurança que vai substituir as atuais 
carteiras de identidade no Brasil. Em 
2010, os primeiros cartões chegaram 
a ser emitidos - o primeiro deles para 
o então presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva -, mas o 
processo não teve continuidade na 
gestão da presidente Dilma Rousse-
ff, que decidiu fazer novos estudos 
sobre o tema. 

Na audiência pública, o profes-
sor do Instituto de Ciências Exatas 
e Biológicas da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (MG), Carlos 
Frederico da Cunha Cavalcanti, 
avaliou que a implantação do RIC 

é uma necessidade por questões de 
segurança. “O RIC tem o objetivo 
de substituir o RG. Em cada estado, 
você pode tirar um RG, então, essa 
que foi a motivação inicial do tal de 
RIC. Nós temos, dentro do RIC, os 
dados biográficos e os dados bio-
métricos. Temos incluso também a 
questão da certificação digital”, ex-
plicou.

Cavalcanti também detalhou 
o marco legal para criação do RIC, 
lembrando que em 1997 foi estabe-
lecido o número único de identidade 
civil e o cadastro de identidade civil. 
Já em 2010 foi criado o Sistema Na-
cional de Registro da Identidade Ci-
vil, ligado ao Ministério da Justiça. 
Também foi criado o Comitê Gestor 
do RIC com a missão de coordenar, 
armazenar e controlar o Cadastro 
Nacional do RIC. Em 2013, foi 
estabelecido um grupo de trabalho 
técnico no Ministério da Justiça para 
discutir a questão.

Renato MaRtini, pResidente do iti: é difíCil seR ContRa o pRoJeto do RegistRo de identidade Civil
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Para o professor, a chave para 
implantar efetivamente o RIC é criar 
parâmetros para o banco de dados 
único – essencial para o novo docu-
mento. “Os processos precisam ser 
mudados para que isso funcione, essa 
é a chave – caso contrário, você não 
precisava de RIC, entre aspas, estou 
generalizando, colocaria o CPF, que 
tem um número único também. En-
tão, hoje não temos um padrão bra-
sileiro de identificação automática, 
armazenamento e recuperação de da-
dos biométricos. Precisa estabelecer 
o padrão! Pode ser a bioidentificação 
através dos dedos, das digitais, da íris, 
pode ser por um conjunto de coisas, 
mas precisa ser definido. E, mais do 
que definido, precisa que todos os 
estados da federação estejam no mes-
mo padrão”, constatou. 

Já o ex-diretor do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio 
(DNRC), João Elias Cardoso, clas-
sificou como “impe-
rioso” modernizar a 
identidade dos brasi-
leiros. Cardoso, que já 
foi coordenador Geral 
de Bingos no Brasil, 
identificou o caso de 
uma senhora que usa-
va a atividade para la-
var dinheiro e possuía 
nada menos do que 
10 carteiras de identi-
dade diferentes. Já no 
DNRC, ele constatou 
tentativas de fraude 
para criação do Nire, 
Número de Identifi-
cação do Registro Em-
presarial – na prática, 
é a certidão de nasci-
mento de uma empre-
sa. “A gente se defron-
ta com um enorme 
laranjal. São sintomas 
maléficos que, eu digo, 
são, no meu ângulo de 
observação, para ser 

um entusiasta da 
implementação da 
solução com urgên-
cia”, disse.  

Para João Elias 
Cardoso, alegar cus-
tos para adiar o RIC 
não é um bom argu-
mento. “O Brasil vai 
se prostrar paciente-
mente aguardando a 
solução? Dinheiro, 
orçamento? Quan-
to se gasta, quanto 
se esvai pelos ralos 
pela lavagem de di-
nheiro, crime orga-
nizado? Enquanto 
se discute, e isso já 
se discute há alguns 
anos, quanto avan-
çou a tecnologia? 
Então, acho que temos de ter a de-
terminação necessária e o empenho. 

Vamos caminhar 
para isso, vamos 
implantar paulati-
namente”, cobrou. 

Cardoso acre-
dita que o Brasil 
tem toda a tecnolo-
gia necessária para 
efetivar o RIC, 
mas também é pre-
ciso vontade políti-
ca e legislação. So-
bre a questão legal, 
ele opinou que é 
preciso estabelecer 
uma coordenação 
nacional para a 
identificação civil: 
“Sem essa coor-
denação nacional, 
vira algo ingover-
nável. A legislação 

tem que deixar isso assentado, senão 
vai ser briga de fartura”.

Na sequência, o presidente do 
Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), Renato Marti-
ni, iniciou sua participação em tom 

a audiênCia públiCa na CâMaRa dos 
deputados Reuniu RepResentantes 
do goveRno e da aCadeMia paRa 
disCutiR a iMplantação do RiC

"nós tEmos, 
dEntro do 

ric, os dados 
biográficos 
E os dados 

biomÉtricos. 
tEmos incluso 

tambÉm a 
quEstão da 

cErtificação 
digital"

Carlos Frederico da 
Cunha Cavalcanti, 

professor do ICEB-UFOP
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descontraído: “eu confesso que, nas 
falas iniciais, até para dar uma – va-
mos dizer assim – envenenada na pa-
lestra, fiquei buscando alguma coisa 
para ser contra (o RIC), porque ser 
só a favor não dá, e ficou difícil. Até 
agora não consegui ser contra nada. 
Acho que vai ficar difícil a gente ser 
contra, vamos ter uma grande sinto-
nia num problema urgente na iden-
tificação civil no Brasil – ou da sua 
ausência, ou da sua falência”. 

Segundo Martini, o padrão de 
identificação adotado no Brasil há 
mais de 100 anos dá provas de es-
gotamento. “A identificação civil no 
Brasil está, sem dúvida nenhuma, 
falida”, resumiu, acrescentando que 
a fragilidade permite fraudes: “nós, 
da ICP-Brasil, assim como qualquer 
sistema de informação, recebemos 
diariamente dezenas de identidades 
falsas e CNHs falsas (sobre a fragili-
dade da carteira de motorista, leia re-
portagem na página 28). E quem 
paga o preço da fraude é a sociedade. 

Não tenhamos ilusão quanto a isso. 
Fraude no sistema bancário quem 
paga é o cidadão bancarizado”. 

Como exemplo do risco da identi-
dade atual, ele citou o caso de um ho-
mem que foi preso em uma Autorida-
de de Registro (AR) de Belo Horizonte 
(MG) tentando 
fazer certifica-
do digital com 
d o c u m e n t o 
falso. A pessoa 
fazia parte de 
uma quadrilha 
especializada 
em fraudar o 
Fundo de Ga-
rantia por Tem-
po de Serviço 
(FGTS) e tinha 
seis identidades falsificadas. O cidadão 
foi preso, pagou fiança e uma semana 
depois tentou novamente aplicar o 
golpe em outra AR.

O presidente do ITI defendeu a 
implantação do RIC como identifi-

cação nacional, com base biométrica 
também nacional. Ainda enfatizou 
a importância de usar a certificação 
digital no documento, lembrando 
que o certificado está em pleno uso 
no Brasil. “Quando um advogado 
faz uma petição eletrônica, ele não 

assina com uma 
caneta, ele assi-
na com o certifi-
cado digital um 
documento que 
tem vida ele-
trônica. Assim 
com uma nota 
fiscal eletrônica, 
um contrato de 
câmbio e tantas 
aplicações que 
o nosso país ru-

mou de forma muito veloz na última 
década. Ainda bem que rumou, por-
que eles são bons, são sustentáveis 
do ponto de vista da economia, são 
mais rápidos, são mais transparentes, 
são melhores para nossas cidades, 

o deputado efRaiM filho (ao CentRo) Conduziu os debates duRante sessão da CoMissão 
de seguRança públiCa e CoMbate ao CRiMe oRganizado

"a idEntificação 
civil no brasil 

Está, sEm dúvida 
nEnHuma, 

falida"
Renato Martini, presidente do ITI
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ajudam na questão da 
mobilidade”, acrescentou. 

Já o secretário de As-
suntos Legislativos do 
Ministério da Justiça, Ma-
rivaldo de Castro Pereira, 
apontou pontos positivos 
no PL 3860/2012, como 
a validade em todo o ter-
ritório nacional, uma dire-
triz para uniformização do 
documento – que passaria 
a ser usado também por 
outros órgãos, não apenas 
os de segurança –, o reco-
nhecimento da validade 
dos demais documentos 
e normas para segurança 
na transmissão de dados 
pessoais. “Sobretudo no 
contexto que vivemos, é 
imprescindível que qual-
quer projeto, que qualquer 
política pública que versar 
sobre dados pessoais, que 
ela tenha essa preocupação com a se-
gurança na transmissão desses dados. 
São dados que hoje têm um grande 
valor de mercado”, observou.

O representante do Ministério 
da Justiça ainda citou preocupações 
em relação ao texto do projeto. “Pri-
meiro, ele prevê uma multiplicidade 
de documentos. A gente não vai con-
seguir, do dia para a noite, enxugar 
o número de documentos, porém, 
referendar a continuidade dessa mul-
tiplicação de novos documentos de 
identificação me parece um pouco 
preocupante. Outra questão que nos 
preocupa é o detalhamento do proce-
dimento, como quem deve emitir o 
número e a própria questão da sequ-
ência, da ordem dos números – tem 
todo um contexto de mudanças que a 
consolidação em lei dificultaria. Ou-
tro ponto também que me parece que 
não deveria constar na lei é a questão 
da identificação datiloscópica, tendo 
em vista que a gente tem outras bio-
metrias, desenvolvimento de novas 

tecnologias e esse é um ponto que, 
me parece, seria prejudicial constar 
na lei. Seria mais interessante ficar no 
âmbito de um decreto”, completou.

Por sua vez, o presidente da Im-
prensa Oficial do Estado de São Pau-
lo (Imesp), Marcos Monteiro, expli-
cou que o governo paulista decidiu 
fazer uma Parceria Público-Privada 
para implantar o Cartão São Paulo, 
um novo documento com base no 
modelo do RIC. “Todas as reuniões 
que fizemos no âmbito do governo 
federal, no Ministério da Justiça, ti-
veram um pedido muito pragmáti-
co: definam o que quiserem definir, 
mas definam, porque nós precisamos 

absorver essa decisão no modelo que 
estamos desenvolvendo em São Pau-
lo. A nossa angústia é: definam, pelo 
amor de Deus, esse modelo, porque 
eu preciso colocar o projeto em lici-
tação”, apelou. 

A convite do presidente, o diretor 
de Gestão de Negócios da Imesp, José 
Alexandre Pereira Araújo, participou 
da audiência e reforçou: “São Paulo 
montou um projeto que, no momen-
to em que o RIC entrar em vigência, 
é possível, então, que a gente possa 
emitir o documento de identifica-
ção de acordo com os padrões que 
hoje estão estabelecidos para o RIC. 
A gente contempla no nosso proje-

Modelo do 
CaRtão do 

RegistRo de 
identidade 

Civil
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to a resolução e o decreto que hoje 
estão vigentes”. Segundo o diretor, 
todo o projeto do Cartão São Paulo 
foi desenvolvido para que o cidadão 
possa consumir serviços públicos, 
com certificação digital, por meio 
do documento de identidade (um 
exemplo desse uso pode ser conferido 
na reportagem da página 22, que 
detalha piloto do uso do cartão para 
entrega de medicamentos).

Araújo sugeriu que, no texto do 
PL 3860/2012, seja prevista a auto-
rização para deixar de emitir as atu-
ais carteiras de identidade em papel 
com a implantação do RIC. Segun-
do ele, como está, o texto pode gerar 
despesa dupla para os estados, tendo 
de manter a emissão dos atuais RGs 
em papel. Outra sugestão é em re-
lação a obrigar o banco de dados a 
ficar apenas no órgão nacional: “Nós 
vamos constituir nosso banco de da-
dos com toda a identificação biográ-
fica e biométrica do cidadão paulis-
ta, dando a possibilidade de enviar a 
informação ao órgão que vai emitir o 
número do RIC, ele define o padrão 
de leitura nos outros 26 estados, faz 
a busca, verifica se aquela pessoa tem 
ou não o número do RIC já emitido, 
devolve e autoriza a emitir”.

“A gente precisa que o RIC fun-
cione no país”, com esta declaração 
o gerente-executivo de Identificação 
Civil e Criminal do Instituto de Pe-
rícia da Paraíba, Israel Aurelino da 
Silva Neto, iniciou a participação no 
debate. Ele acredita que a necessida-
de do RIC é um consenso entre os 
Institutos de Identificação do país, 
mesmo assim, permanece a dúvida 
sobre o que precisa ser feito para que 
o projeto vire realidade.

Israel Neto explicou que há dois 
anos a Paraíba iniciou a digitalização 
da emissão dos documentos de iden-
tidade, mas enfatiza que é preciso 
implantar logo o modelo do novo 
registro de identidade. “Não adian-
ta um estado que tem pouco recurso 
fazer um projeto de algo que ele não 

sabe se vai servir, como já aconteceu 
em alguns estados da federação que 
gastaram fortunas para digitalizar 
acervo ou para fazer investimento 
em tecnologia e esse dinheiro não 
serviu para nada, essa digitalização 
não serve para os padrões e tem-se 
que fazer tudo novamente”, alertou. 

Ele acrescentou que, para o RIC 
dar certo, é essencial o comparti-
lhamento dos bancos de dados dos 
estados. “Nós já conversamos com 
o Detran da Paraíba, já tentamos 
conversar com o Denatran, a gen-
te queria fazer uma consulta nessa 
base. Na hora que o cidadão chegar 
lá dizendo ‘eu sou fulano’, coloca o 
dedo aqui, ‘é fulano?’, ‘é’. Se a gente 
tivesse o compartilhamento das ba-
ses já existentes no país, a gente já 
estaria anos-luz à frente em relação a 
isso. Mas o que eu noto é que ainda 
existe a vaidade de alguns estados, de 
alguns órgãos, de quererem para si 
essa responsabilidade, quererem ser 
o dono da informação, e isso tem 
travado bastante o andamento do 
RIC”, completou.

Em complemento à participação 
do representante do Instituto de Iden-
tificação da Paraíba, o especialista em 

processamento de dados e tecnologia 
da informação, Pedro Alves, apresen-
tou a solução implantada no estado. 
O software adquirido pela Paraíba faz 
uso da multibiometria, por meio de 
impressões digitais e do reconheci-
mento facial. “Essa tecnologia permi-
te que seja feita pesquisa de 1 para N 
em 160 mil impressões digitais e faces 
por segundos, com um único servi-
dor. Como você expande isso, à me-
dida que a base vai crescendo? Uma 
segunda máquina é agregada e ela vai 
dividindo o trabalho e a base vai cres-
cendo, e a gente vai conseguir atender 
até milhões de registos”, assegurou.

Segundo Pedro Alves, o modelo 
escolhido pela Paraíba é compatível 
com banco de dados internacionais 
e com outros sistemas de identifica-
ção, inclusive com o RIC, quando 
for implantado. “Neste momento, 
nós estamos já com um trabalho 
para integrar nossa base à da Polícia 
Federal. Vai ser, talvez, o terceiro es-
tado a ter isso”, comemorou. Entre 
as vantagens práticas do padrão de 
identificação paraibano, Alves citou: 
melhoria de atendimento, redução 
de custos (inclusive para o cidadão, 
que não precisa mais levar foto ou 
cópia de documento para pedir a 
identidade) e eliminação da duplici-
dade e da falsificação de documen-
tos. Para agregar valor, o Instituto de 
Identificação planeja comercializar 
consultas para atestar a identidade 
do cidadão para comércio e institui-
ções financeiras, por exemplo. 

Finalizando a discussão, o de-
putado Efraim Filho afirmou que o 
Parlamento brasileiro está disposto a 
trabalhar pela implantação do RIC. 
“O importante é perceber a aplicabi-
lidade para a sociedade. Acredito que 
o Brasil tem que avançar e não pode 
permanecer na insegurança jurídica 
e com as fraudes que são causadas 
hoje por falta de um sistema capaz 
de oferecer ao estado, às entidades e 
à sociedade as soluções que estão dis-
poníveis”, encerrou. 

“a gEntE 
prEcisa 

quE o ric 
funcionE 

no país”
Israel Aurelino da Silva Neto, 

gerente-executivo de Identificação 
Civil e Criminal 

do Instituto de Perícia da Paraíba
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Cada empresa tem uma história que reflete a forma única en-

contrada por seus sócios, diretores e funcionários na busca por 

soluções pela implantação de processos e desenvolvimento de 

tecnologias. É a soma de um conjunto de fatores que faz de cada 

empresa, cada grupo, cada corporação um caso de sucesso. Re-

sumir todas essas histórias em um único texto não seria justo 

para quem desenvolveu tudo isso, nem para o leitor, que perderia 

conteúdo, a essência da história e a oportunidade de apreender 

informações que podem provocar mudanças, auxiliar na tomada 

de decisões, no planejamento do futuro. É por isso que a revista 

idigital abre espaço para que as associadas ABRID dividam seus 

casos de sucesso com você.

Boa leitura.





RESUMO
Para evitar transtornos rela-

cionados à segurança de identi-
dade individual dos cidadãos, a 
solução da Gemalto para Carteira 
de Motorista Eletrônica promove 
gerenciamento de cada identida-
de do motorista, assim como seus 
dados.

PALAVRAS-CHAVE
Carteira de Motorista Eletrô-

nica, Governo, Segurança.

ABSTRACT
Gemalto’s government solu-

tion ensure that citizens live safe 
in a digital world. With Gemalto’s 
Eletronic Driving License solution, 
government can ensure the identity 
of each citizen and avoid fraud in 
national documents.

KEYWORDS
Eletronic Driving Licence, Go-

vernment, Security.



POR VERnA HEinO

As Carteiras de Motorista, 
também chamadas de 
Carteiras de Habilitação, 
evoluíram de um instru-

mento de geração de receita para o 
financiamento da infraestrutura ro-
doviária, até se tornarem a compro-
vação da capacidade das pessoas para 
operar um veículo motorizado com 
segurança. Como tal, elas se torna-

ram fundamentais para garantir a se-
gurança pública nas estradas. Como 
já salientado pela Comissão Europeia 
em janeiro de 2013: “as carteiras de 
motoristas falsas são carteiras de ha-
bilitação para matar” e o combate à 
fraude é essencial para a melhoria da 
segurança rodoviária. O governador 
do estado americano de Connecticut 
resumiu o desafio em maio de 2013: 

“Trata-se de saber quem está habilita-
do a dirigir em nossas estradas e fazer 
tudo o que pudermos para garantir que 
os motoristas estejam seguros e operando 
veículos registrados e segurados”.

 » ElIMINANDO A fRAUDE DA 
IDENTIDADE

As carteiras de motorista tam-
bém se tornaram um documento 
efetivo para identificação pessoal em 
muitos países. Os governos estão en-

NOVOS RUMOS 
PARA AS 
CARTEIRAS DE 
MOTORISTA
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frentando níveis crescentes de docu-
mentos falsos usados para criar iden-
tidades fictícias, permitindo ativida-
des criminosas em setores diversos, 
desde fraudes na previdência social, 
imigração ilegal, tráfico de drogas até 
as fraudes com cartão de crédito. Os 
países que introduziram novas car-
teiras de motorista ao longo da úl-
tima década agregaram uma série de 
recursos visuais e eletrônicos adicio-
nais de segurança, a fim de reduzir 
a fraude da identidade e fortalecer a 
confiança do público nos documen-
tos de identificação pessoal.

 » RECONSTRUINDO PROCESSOS 
DE BACk-OffICE

A tecnologia, que está em cons-
tante evolução, oferece a oportuni-
dade para melhorar a eficiência ope-
racional. A implementação de um 
programa de carteira de motorista 
mais seguro pode permitir que os 
governos repensem radicalmente os 
processos de back-office. A introdu-
ção de um sistema de registro de mo-
torista e veículos em chip na Índia 
foi o catalisador para a mudança 
dos sistemas baseados em papel para 
um processo mais rápido e eficiente 

de habilitação. Para outros países, é 
uma maneira de melhorar a arreca-
dação por meio da gestão das multas 
de trânsito e da renovação das cartei-
ras de forma mais regular, interligar 
os dados entre as autoridades esta-
duais diferentes e, também, entre as 
empresas do setor privado. No Mé-
xico, uma cooperação mais estreita 
entre as autoridades e as seguradoras 
está melhorando a responsabilização 
do condutor. A tecnologia pode ser 
aproveitada em medidas mais am-
plas de educação pública para de-
senvolver um senso mais forte de 
responsabilidade individual entre os 
motoristas para comportamentos de 
condução mais seguros e mais bem 
informados.

 » MElHORANDO A EfICIêNCIA 
NA APlICAçãO DA lEI

As carteiras de motorista desem-
penham um papel fundamental na 
aplicação da lei. Muitos programas 
de habilitação se propuseram a es-
tabelecer uma melhor interligação 
e comunicação entre a polícia e ou-
tras agências estaduais para um po-
liciamento mais eficaz. A carteira de 
motorista eletrônica e o registro na-

cional de veículos introduzidos em 
El Salvador  há 15 anos ajudaram a 
criar uma infraestrutura altamente 
integrada, que conecta o Ministério 
do Interior, dos Transportes, a Po-
lícia e a Aduana. Na Estônia, cada 
viatura de polícia é equipada com 
uma estação de trabalho móvel, 
permitindo aos policiais em campo 
acesso quase instantâneo para veri-
ficar as informações dos bancos de 
dados, incluindo registro do veícu-
lo, seguro de trânsito e registros da 
população, reduzindo as consultas 
para uma questão de segundos e au-
mentando em 1.000% o número de 
verificações de motoristas e veículos 
por mês.

 » DESENvOlvIMENTO DE 
NOvOS SERvIçOS vOlTADOS 
PARA OS MOTORISTAS

Os programas de carteira de mo-
torista são uma forma de desenvolver 
uma variedade de serviços relaciona-
dos à condução (habilitação, testes, 
gestão de pontos de penalização, re-
ciclagem), que podem ser facilitados 
por meio de uma melhor articulação 
entre as agências governamentais e o 
setor privado.
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A tecnologia é um facilitador 
que moderniza a experiência dos ci-
dadãos na obtenção de uma carteira 
de motorista e interagindo com au-
toridades estaduais, quer no balcão, 
on-line ou no campo. 

A inclusão de um chip eletrô-
nico nas carteiras de motorista não 
só reforça a confiança do público na 
integridade de um documento pro-
jetado para comprovar a identidade 
e o direito de dirigir nas estradas, 
mas, também, abre possibilidades 
para seu uso como um token segu-
ro para acessar serviços de governo 
eletrônico. As aplicações podem ser 
armazenadas no cartão e ativadas 
posteriormente, à medida que os 
casos de uso são colocados em prá-
tica, economizando custos e tempo 
de implantação. Enquanto uma vi-
sita a um site típico pode custar 15 
pounds na Inglaterra, em contraste 
com um valor superior a £8 por 
uma reunião presencial, os serviços 
eletrônicos podem representar uma 

economia de custos significativa 
para governos, assim como uma 
experiência mais rápida e mais 
conveniente para o cliente. 

 » vIRANDO A PáGINA
Hoje, a carteira de motorista 

é usada em muitas ocasiões como 
prova de identidade ou de outros 
direitos. Os riscos em termos de se-
gurança de identidade e segurança 
pública são grandes demais para que 
os países continuem a utilizar docu-
mentos que não são seguros, e, em 
alguns casos, em formato de papel 
definido em meados do século pas-
sado. Nesses países, há uma percep-
ção compartilhada pelas autoridades 
e seus cidadãos de que esta situação 
não é mais aceitável. 

A conscientização pública da 
condução - em termos de direitos e 
responsabilidades - continuará a evo-
luir. Na implementação de novos 
programas de habilitação de motoris-
ta, os governos têm uma oportunida-

de muito real de moldar a responsa-
bilidade compartilhada das agências 
estatais e cidadãos para garantir a se-
gurança pública nas estradas.

A nova onda de Carteiras de 
Motorista Eletrônicas seguras a se-
rem lançadas representa uma opor-
tunidade para a identificação digital 
segura. O uso de um dispositivo pes-
soal seguro e portátil para a identi-
dade digital, tal como uma carteira 
de motorista inteligente, quer seja 
emitida pelas autoridades públicas, 
ou não, permite aos cidadãos, consu-
midores ou usuários apresentar a sua 
identidade digital quando e somente 
quando eles optarem por fazê-lo.

sobrE o autor
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RESUMO
Apesar de suas propriedades 

físicas e ópticas incríveis, docu-
mentos de policarbonato ainda 
sofrem tentativas de falsificação 
e precisam de proteção optica-
mente variável. As melhores so-
luções disponíveis atualmente no 
mercado para segurança óptica 
do documento de policarbonato 
são DID™ e tecnologias HoloID. 
Seus efeitos ópticos são brilhan-
tes, fáceis de autenticar e resistem 
perfeitamente ao processo de in-
clusão em camadas de policarbo-
nato.

PALAVRAS-CHAVE
Soluções ópticas de alta segu-

rança, anti-falsificação, reflexão 
colorida, permutação de cor,  se-
gurança para documentos de po-
licarbonato.

ABSTRACT
Despite their incredible phy-

sical and optical properties, poly-
carbonate documents still suffer 
counterfeit attempts and do need 
optically variable protection. The 
best solutions currently available 
on the market for polycarbona-
te document’s optical security   are 
DID™ and HoloID technologies. 
Their optical effects are bright, easy 
to authenticate and resist perfectly 
to the embedding process in poly-
carbonate layers.

KEYWORDS
High security optical solutions, 

anti-counterfeiting, colored reflec-
tion, color permutation, security 
for polycarbonate documents.



POR CORinnE MURCiA GiUdiCELLi

O policarbonato está cada 
vez mais substituindo o 
papel e outros materiais 
próprios para documen-

tos, como PVC ou seus compostos, 
também para documentos de identi-
dade. Este interesse no policarbonato 
é principalmente impulsionado por 
suas excepcionais características óti-
cas e físicas.

Documentos de identificação 
em policarbonato permanecem mui-
to difíceis de descamar. Quando as 
diferentes camadas do material são 
fundidas, utilizando-se temperatura 
e pressão, o corpo do cartão se torna 

uma massa homogênea sólida, alta-
mente resistente a choques e separa-
ção. As suas propriedades são exce-
lentes, assim como o seu percentual 
de transmissão de luz. O Policarbo-
nato é frequentemente considerado 
“o material ideal para o dia a dia de 
um documento de identidade”, alta-
mente manipulável, exposto a uma 
ampla gama de níveis de umidade e 
temperatura.

O policarbonato é invariante, 
seja em condições extremas como 
exposições à -100°C e +135°C.  Do-
cumentos de policarbonato apresen-
tam excelentes propriedades de man-

ter o estado plano, uma vez inseri-
dos em uma carteira ou nos bolsos. 
O material ainda é inerte e resiste à 
maioria dos ataques químicos, sejam 
acidentais ou mal-intencionados. 
Documentos de identificação em 
policarbonato têm longa vida, anun-
ciada para dez anos.

 » DOCUMENTOS DE IDENTIDADE 
EM POlICARBONATO NECESSITAM 
SER PROTEGIDOS CONTRA TODOS 
OS TIPOS DE fRAUDE.

Apesar de todas estas vantagens, 
os documentos em policarbonato 
são vítimas do seu próprio sucesso.  
Os falsificadores tentam cada vez 
mais falsificá-los. Entre todos os re-

TECNOLOgIAS PARA 
DOCUMENTOS DE 
POLICARBONATO
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cursos de segurança disponíveis para 
documentos de identidade (táteis, 
imagens laser variáveis (CLI, MLI), 
etc.) atraentes aos olhos e fáceis de 
verificar, os recursos de segurança 
óticos são essenciais para a segurança 
dos documentos.

A expertise global da HI e sua 
experiência na proteção de docu-
mentos de identidade governamen-
tais levaram a Hologram a oferecer 
uma gama completa de produtos 
para proteção dos documentos de 

identidade: tecnologias patenteadas 
e proprietárias, ferramentas e proces-
sos dedicados à segurança dos docu-
mentos em policarbonato.  

As autoridades competentes têm 
observado dois tipos de ataques:

Falsificação – modificação dos 
dados pessoais em documentos ori-
ginais. Isto requer a proteção dos 
dados pessoais e a fotografia do titu-
lar, sem comprometer a resistência à 
delaminação.

Contrafação – reprodução ilegal 

ou simulação de documentos origi-
nais. Isto requer a proteção da es-
trutura integral do documento com 
soluções apropriadas. 

Polícias de controle de frontei-
ras relatam que existem três manei-
ras de contrafazer documentos de 
policarbonato:
•	 Aposição de película impressa 

inversa, com uma nova fotogra-
fia sobreposta à existente.

•	 Adição da imagem de outro porta-
dor, encobrindo aquela existente.

•	 Dividir a página de policarbona-
to em sua espessura para substi-
tuir os dados pessoais, manten-
do a camada superior original.

 » TECNOlOGIA DID®
A tecnologia DID® está perfeita-

mente adaptada aos documentos em 
policarbonato.

A permuta de cores da tecnolo-
gia DID® é fácil de pegar e fácil de 
autenticar. Ela tem alta visibilidade 
e é muito brilhante, mesmo quando 
utilizada em superfícies pequenas, 
como é necessário em policarbonato. 
A tecnologia DID® pode ser opaca 
ou totalmente transparente. A trans-
parência permite perfeita legibilida-
de dos dados variáveis ou fotografia 
do titular. Além disso, continua sen-

figuRa 01
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do possível a gravação a laser dos da-
dos pessoais ou de imagens latentes 
por meio do DOVID (Diffractive 
Optically Variable Image Device) 
sem danificá-los ou comprometer o 
efeito de permuta de cores.  

O DID® é nano-estruturado, o 
reticulado do DOVID e o brilho não 
são comprometidos pela alta pressão 
e temperatura necessárias durante a 
aplicação do laminado de DID® so-
bre a camada de policarbonato.   

Dez anos após o primeiro DID® 
ter sido emitido, as autoridades com-
petentes ainda não relataram nenhu-
ma contrafação da tecnologia DID®. 
Este DOVID permite controle fácil 
e ergonômico, e alta segurança para 
os dados variáveis mais estratégicos.    

Hologram.Industries desenvol-
veu três produtos baseados em tec-
nologia DID® para proteger e garan-
tir os documentos de policarbonato.

 » DID® INlAy
•	A	solução	OPTOSEAL™	com-

bina a alta robustez da tecnologia 
DID® com a confiabilidade dos do-
cumentos de policarbonato. Ofere-
cida em formato aplique, pode ser 
posicionada na foto do titular ou no 
local dos dados variáveis sem impe-
dir a sua visibilidade. 

 » INDID™
•	Esta	nova	solução	lançada	pela	

Hologram.Industries melhora a pro-
teção dos dados pessoais por meio 
da dispersão dos efeitos holográficos 
DID® em todo o documento. O In-
DID™ é incorporado em camadas de 
policarbonato; as camadas superior 
e inferior são fundidas em torno de 
cada componente DID®, aumentan-
do a robustez do documento contra 
delaminação.

 » DID® WINDOW
•	A	nova	geração	de	documentos	

em policarbonato tem apresentado 
uma janela transparente que atra-
vessa o cartao. Recursos de perso-
nalização, tal como imagem latente, 
numeração, etc., incorporados nesta 
janela, são autenticados a olho nu. A 
tecnologia DID® (como os “recursos 
transparentes”) vai melhorar a au-
tenticação da janela:
•	 Por meio da transmissão de luz, 

a personalização feita na janela 
aparece.

•	 Na reflexão, os efeitos visuais 
DID® prevalecem com permuta 
de cores na rotação de 90°. 

 » TECNOlOGIA SUPERIOR EM 
SEGURANçA: HOlOID™

A tecnologia HoloID™ é um 
holograma de volume colorido-per-
sonalizado: um recurso de nível 
superior de segurança que oferece 
uma autenticação muito fácil e alta 
resistência à imitação e contrafação. 
Cada HoloID™ é personalizado in-
dividualmente com os dados pesso-
ais; a foto do titular, por exemplo, 
que, consequentemente é totalmente 
redundante com a informação grava-
da e eventualmente armazenada em 
chip, se for um e-documento. Ho-
loID™ é um holograma baseado em 
fotopolímero, totalmente transpa-
rente e com eficiência muito alta do 
material. Imagens 3D fixas podem 
ser combinadas com HoloID™. 
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RESUMO
Nas sociedades pré-indus-

triais, a identificação das pessoas 
era feita por meio da familiari-
dade da pessoa, por sua origem 
ou profissão. A comprovação da 
identificação de um indivíduo 
tornou-se cada vez mais necessá-
ria na sociedade devido a sua pró-
pria evolução e crescimento das 
cidades, por exemplo. Nos dias 
atuais, os documentos de identi-
dade fazem parte da consolidação 
da segurança pública dos países. 
O Brasil tem um grande desafio à 
frente de um projeto importante 
para uma nova geração da identi-
dade da população.

PALAVRAS-CHAVE
RG, identidade, documento, 

e-document, RIC.

ABSTRACT
In pre-industrial societies, peo-

ple’s identification was done throu-
gh the familiarity of a person, his or 
her background or profession. The 
evidence of identifying a person has 
become increasingly necessary in 
society because of its own evolution 
and growth of cities, for example. 
Nowadays, identity documents are 
part of the consolidation of public 
security in countries. Brazil has a 
big challenge ahead of an impor-
tant project for a new generation of 
population identification.

KEYWORDS
RG, identity, document, e-do-

cument, RIC.



POR TáCiTO AUGUSTO SiLVA LEiTE 

Nas sociedades pré-in-
dustriais, a questão de 
quem era quem se re-
solvia localmente. As 

pessoas viviam em pequenos povoa-
dos e sua identidade era resolvida por 
sua origem, profissão ou característica 
fundamental (o filho de fulano, o car-
pinteiro, o caboclo etc.). A identifica-
ção de uma pessoa era feita mediante 
documentos muito simples, como 
uma certidão da igreja, nas poucas 
vezes que a comprovação era exigida. 

O modo de vida naqueles tempos não 
necessitava uma constante reafirma-
ção da identidade do indivíduo.

A necessidade de comprovação 
da identidade de uma pessoa vem 
aumentando gradualmente ao longo 
da história, acelerando de maneira 
significativa com o crescimento das 
cidades, do processo de evolução 
das sociedades, entre outros fatores. 
Com a expansão da indústria, surge 
um novo cenário onde as aglomera-
ções crescem, pessoas de diferentes 

origens e lugares passam a conviver 
num mesmo lugar e as organizações 
necessitam identificar seus funcio-
nários para pagar salários. Ao mes-
mo tempo, os governos também 
precisam identificar seus cidadãos 
por uma vasta lista de necessidades, 
como arrecadar tributos, cadastrar 
propriedades. O antigo conceito de 
reconhecer o outro pela afiliação ou 
profissão não basta mais. 

A partir daí iniciou-se a emis-
são de documentos de identidade 
dos indivíduos, que atualmente 
são utilizados por governos, insti-

caso / artigo
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tuições financeiras, empresas, entre 
outros, para fins de comprovação. 
Os mesmos documentos, por ou-
tro lado, asseguram aos cidadãos 
o acesso a serviços e benefícios aos 
quais têm direito.

O Brasil está entre os países que 
exige tradicionalmente de seus cida-
dãos um documento de identificação 
como meio de permitir ou facilitar 
seu reconhecimento perante órgãos 
públicos ou privados e suas relações 
com a sociedade. Vários documentos 
são aceitos: o RG (Registro Geral) 
para brasileiros e o Registro Nacional 
de Estrangeiro (RNE). Atualmente 
também são aceitos oficialmente cé-
dulas de identidade emitidas por en-
tidades profissionais, forças armadas, 
Carteira Nacional de Habilitação. A 
maioria tem validade nacional e é de 
responsabilidade dos estados.

Os sistemas de identificação civil 
tornaram-se recentemente foco de 
atenção em diferentes países, onde 
são desenvolvidos projetos para criar 
novos sistemas de cartão de identida-
de nacionais mais duradouros, segu-

ros e com mais funcionalidades que 
permitem aos cidadãos o acesso aos 
benefícios próprios da sociedade da 
informação e, assim, introduzindo 
uma identificação digital em muitos 
casos a partir do zero.

O Brasil não foge a essa transfor-
mação no cenário de identificação e, 
para tanto, tem sido de grande vi-
sibilidade, nos últimos anos, como 
funciona o sistema de identificação 
no país e o projeto de modernização 
dele para tornar o RIC (Registro de 
Identificação Civil) um dos mais 
avançados do mundo. 

 » PROjETOS CONCRETOS EM 
IDENTIfICAçãO ElETRôNICA 

A Indra, em sua natureza de in-
tegrador, participou com êxito no 
desenho e implementação de proje-
tos de emissão de documentos mui-
to importantes, como o Documento 
Nacional de Identidade eletrônico 
(DNIe) na Espanha.

A empresa implementou o pro-
jeto de automatização e autenticação 
dos processos de identificação, visan-

do cumprir os seguintes objetivos:
•	 Criação do documento com 

identidade digital e assinatura 
eletrônica reconhecida;

•	 Garantir a máxima segurança e 
respeito à privacidade do cidadão;

•	 Uso sensível, rápido e cômodo;
•	 Melhorar os serviços do cidadão, 

oferecendo emissão imediata, 
novas funcionalidades e serviços 
disponíveis;

•	 Fomentar o desenvolvimento da 
sociedade da informação.
O conceito de DNI eletrônico 

encontra-se atualmente arraigado na 
sociedade espanhola, sendo o docu-
mento de identificação universal e 
obrigatório, além de ser o documen-
to de viagem de espaço Schengen. 
O DNIe espanhol está presente na 
maioria das relações entre os cidadãos 
e as instituições públicas e privadas.

O projeto de implantação do 
DNI espanhol teve início em 2007 e 
os números são impressionantes. Até 
2011 foram emitidos mais de 25 mi-
lhões de DNI eletrônicos, alcançando 
a marca de 26 mil emissões diárias. 
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Até o final de 2012 todos os DNI 
espanhóis válidos já eram eletrônicos.

Este projeto contempla a adoção 
de uma dupla infraestrutura de cha-
ve pública (PKI) e a integração com 
sistemas de reconhecimento de im-
pressão digital (Afis), assim como os 
dispositivos de personalização; além 
disso, o sistema está preparado para 
que no futuro seja incorporado o re-
conhecimento facial (FRS).

O sistema de captura de dados 
e personalização do documento es-
panhol está formado pelos seguintes 
elementos:
•	 Dispositivo de Captura da Im-

pressão Digital: scanner da im-
pressão digital para obter as 
imagens, a partir das quais são 
gerados os modelos de referên-
cia que se armazenam no chip 
do DNIe.

•	 Dispositivo de Captura de Foto-
grafia e Assinatura Manuscrita: 
scanner para obter, em um só 
passo, as representações digitais 
da imagem facial e a assinatura, 
a partir da fotografia em papel 
de posse do cidadão e da própria 
assinatura manuscrita realizada 
pelo cidadão. Estas representa-
ções digitais são armazenadas no 
chip do DNIe.

•	 Leitor/Gravador de Chip Crip-
tográfico que suporta a persona-
lização lógica do chip.

•	 Dispositivo de Gravação a Laser: 
impressora laser ad-hoc para o 
DNIe que permite gravar sobre 
o cartão os distintos elementos 
gráficos (fotografia, assinatura 
manuscrita, dados pessoais e ele-
mentos de segurança). É dotada 
de um sistema óptico de visão 
para garantir o cumprimento 
dos requisitos de qualidade e 
posicionamento estabelecidos. 
Se não se cumprem estes requi-

sitos, a impressora anula auto-
maticamente o cartão mediante 
a impressão de uma marca de 
anulação e comunica o resultado 
à aplicação central de expedição. 
Além disso, está dotada de um 
leitor de cartão inteligente para 
a leitura do número de suporte e 
número de série do chip.

Os dados reunidos no chip 
são autenticados por uma série de 
elementos que permitem garantir 
a autenticidade do chip do cartão 
que se quer expedir e do posto de 
onde se pretende fazer a expedi-
ção. Ao início do processo de ex-
pedição e da personalização lógica, 
a aplicação central comunica-se 
com o serviço de identificação da 
Direção Geral da Polícia para com-
provar, por um lado, que o chip é 
autêntico e não foi anulado e, por 
outro lado, estabelecer um canal 
seguro que garanta a confidencia-
lidade dos dados que são enviados 
ao chip. É impossível personalizar 
o chip do DNIe sem a intervenção 
do sistema de autenticação e, por-
tanto, fora do entorno seguro da 
Direção Geral da Polícia.

A implementação do DNI em 
Portugal também é considerado um 
caso expoente realizado pela Indra. 
A implementação do documento de 
identificação eletrônico neste país 
contribuiu com a modernização da 
Administração Pública, pois reuniu 
num só documento as chaves indis-
pensáveis ao relacionamento rápido 
e eficaz dos cidadãos com diferentes 
serviços públicos.

Chamado de Cartão do Cida-
dão, apresenta-se em formato de 
smart card, com um chip de conta-
to integrado e permite ao cidadão 
identificar-se presencialmente de 
forma segura. Como documento 
tecnológico, permite-lhe identificar-
se perante serviços informatizados e 
autenticar documentos eletrônicos.

Por sua multifuncionalidade, o 
documento de identidade português 
possibilita ao cidadão interagir com 
diferentes serviços públicos e priva-
dos, independentemente do local 
onde se encontre e do meio de co-
municação que utilize. Além disto, é 
um documento prático que agrega e 
substitui os atuais cartões de contri-
buinte, do serviço nacional de saúde, 
de beneficiário da segurança social e 
de eleitor.

O projeto de implementação do 
Cartão do Cidadão realizado pela 
Indra compreendeu a definição, o 
desenvolvimento e a disponibiliza-
ção do sistema de informação que 
dá suporte a todos os processos do 
cartão, desde o pedido inicial até seu 
cancelamento.

Dentre os principais serviços pres-
tados pela Indra, podemos destacar:
•	 Levantamento de requisitos e 

definição da solução;
•	 Colaboração na definição dos pro-

tocolos de comunicação com os 
diversos organismos envolvidos;

•	 Desenvolvimento de testes inte-
grados;

•	 Definição e suporte à infraestru-
tura física;

•	 Apoio ao arranque da aplicação.
Assim como na Espanha, os 

números do Cartão do Cidadão 
português também demonstram o 
completo êxito de sua implementa-
ção. Até outubro de 2013, mais de 
8,5 milhões de Cartões de Cidadão 
foram entregues e destes, cerca de 
30% têm assinatura eletrônica ati-
vada. Existem em Portugal mais de 
480 postos de atendimento onde é 
possível efetuar o pedido do Cartão 
do Cidadão.

Atualmente, a Indra possui re-
ferências na emissão de documentos 
e cédulas de identidade, passapor-
tes e vistos emitidos através de seus 
sistemas em países como Espanha, 
Portugal, México, Panamá, Angola, 
entre outros. 
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 » O DOCUMENTO 
ElETRôNICO COMO IMPUlSO à 
ADMINISTRAçãO ElETRôNICA

Contar com um documento de 
identificação eletrônico faz possível a 
caminhada até o desenvolvimento de 
serviços avançados de Administração 
Eletrônica. A Administração Eletrô-
nica ou e-administração tem como 
missão aproximá-la do cidadão e 
integrar as administrações, setor pri-
vado e associativo, com uma presta-
ção eletrônica dos serviços, gerando 
maior qualidade e eficiência, propi-
ciando o avanço da sociedade até um 
conceito tecnológico de fato.

No Brasil, a implantação do 
RIC será o maior projeto de iden-
tificação realizado no mundo e, 
quando concluído, colocará o país 
na vanguarda da identificação ci-
vil. Causará um grande impacto no 
país, uma vez que diminuirá a buro-
cracia dos registros civis, aumentará 
o nível de segurança nas fronteiras, 

além de constituir um banco de da-
dos nacional de registro civil. 

O RIC é um projeto que foi con-
cebido para modernizar o sistema de 
identificação civil do país, garantin-
do que cada cidadão será único em 
uma base de dados nacional. Um 
dos grandes objetivos deste projeto 
é fortalecer as relações da sociedade 
com os órgãos públicos e privados, 
contribuindo para a promoção da 
inclusão social e digital, além de am-
pliar os mecanismos preventivos de 
segurança pública.

O RIC será uma importante 
ferramenta para facilitar a inclusão 
social e ampliar a segurança para di-
versos processos, como abertura de 
contas, concessão de créditos e redu-
ção de fraudes e prejuízos. O RIC já 
será emitido com certificação digital, 
possibilitando, por exemplo, maior 
segurança nas redes de comunica-
ção, redução de fraudes e crimes na 
internet, entre outras vantagens. O 
certificado digital permite também 
que algumas atividades, que antes só 
eram realizadas pessoalmente, pode-
rão ser feitas pela internet. Assinar 
contratos, mandar cartas, realizar 
compras e solicitar serviços: tudo 
feito pela internet com segurança, 
agilidade e comodidade. 
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RESUMO
A enorme capacidade de produzir dados é 

consequência do rápido avanço em tecnologias de 
semicondutores para o processamento de dados. 
Nesta edição, excepcionalmente, vamos aprovei-
tar o momento tecnológico neste final do ano de 
2013, para explorar um anúncio de impacto que 
é o lançamento do processador mais potente do 
mundo, que pode processar em apenas quatro 
núcleos a marca de 256 bilhões de cálculos por 
segundo, e a sua relação com a velocidade com 
que se produzem dados.

Na próxima edição vamos concluir a temática 
acerca do BIG DATA com a descrição dos casos 
reais na área de segurança pública onde testes pi-
lotos revelam o potencial para o prognóstico nu-
mérico de comportamentos e potenciais de locais 
e hora para ocorrência de eventos sociológicos 
como reuniões, agrupamentos, e até de crimes, 
representando a última palavra em ferramental 
para análise e estudos forenses e investigativos.

PALAVRAS-CHAVE
Processador Vetorial, Paralelismo, Compi-

ladores, Sistema Operacional, Vetorial, Matriz, 
Pipeline.

ABSTRACT
The huge amount of data available today is due 

to the fast advances in the fields of semiconductors 
technology for data processing. The article in this 
edition will exceptionally take advantage of the an-
nouncement made in the end of this year of 2013 
regarding the launch of the most powerful single core 
system that comprised in one processor can achieve 
the rate of 256 billion calculations per second which 
is directly related with the speed of data production. 

In the next edition we will conclude the theme 
around BIG DATA with the description of real ca-
ses in the field of Public Safety which already counts 
with prototypes of system able numerically predict 
place and time where will occur sociologic events, 
gatherings and even crime events to what are to be-
came the last word in tools for investigations and 
forensic analysis and studies.

KEYWORDS
Vector Processor, Parallelism, Compilers, Ope-

rational System, Vector, Array, Pipeline.



caso / artigo

POR MARCOS ALBERTO dE SOUZA

Desfrutar das conveniências 
tecnológicas sem precisar 
pensar “no que existe por 
trás” é um dos méritos 

da automação de sistemas. A automa-
ção é fruto da capacidade criativa do 
homem em traduzir para o mundo 
das expectativas humanas o mundo 
da cibernética com suas complexas 
linguagens de computador, sintaxes 
ininteligíveis e sua lógica e precisão 

matemáticas de uma beleza - resguar-
dadas as proporções entre o tangível e 
intangível: “Michelangeana”.

O pensamento descrito no pa-
rágrafo anterior deriva de uma con-
templação do grau de dificuldade 
para integrar em uma simples pas-
tilha de silício mais de dois bilhões 
de transistores interligados em um 
ultra denso sistema de conexões ló-
gicas que permite a marca de pro-

cessamento de bilhões de operações 
matemáticas a cada segundo. Como 
isso é possível?

A resposta mais imediata é: pela 
capacidade de executar, de forma 
paralela e simultânea, milhares de 
instruções sobre milhões de tipos 
de dados. Lembrando que o siste-
ma de codificação computacional é 
binário, ou seja, uma representação 
numérica de todos os valores por 
meio das atribuições 0 e 1 (zero e 
um), tudo que acontece na porção 

2013: HUMANIDADE 
CRIA O NúCLEO 
COMPUTACIONAL 
MAIS POTENTE 
DA HISTóRIA
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mais interna de uma CPU, são pro-
cessamentos numéricos. 

Sobre o anúncio do núcleo com-
putacional mais potente do mundo e 
para entender como é possível atin-
gir esta marca, basta voltar um pou-
co no tempo onde o processamento 
de dados nas CPUs (Central Pro-
cessing Unit - Unidade Central de 
Processamento) acontecia de forma 
puramente sequencial, como primei-
ras calculadoras científicas, e hoje o 
paralelismo revolucionou a forma de 
realizar trabalho e produzir cada vez 
mais dados, informações e conhe-
cimento.  O “dado” é a expressão 
bruta e não interpretada de um fato 
ou de uma grandeza mensurável; a 
“informação” é o conjunto de dados 
organizados de forma a terem valor 
para se tomar uma decisão, que por 
sua vez gera o “conhecimento”, que 
é a informação dotada de contexto, 
reflexão, síntese e instinto humano. 
Nesse sistema, a importância funda-
mental do processamento de dados 
se mostra evidente e a importância 
de extrair informações e gerar conhe-

cimento a partir de grandes volumes 
de dados, o desafio enfrentado pela 
era “BIG DATA”.

Esta vultosa capacidade de pro-
cessamento, 64 bilhões de operações 
matemáticas por núcleo computa-
cional, é hoje coisa comum, mas 
outrora os processadores e sistemas 
operacionais foram mono tarefa, ou 
seja, somente processavam uma úni-
ca instrução sobre um único elemen-
to numérico a cada ciclo de máqui-
na, também conhecido por “clock”. 
Quem já programou uma calculado-
ra científica entente esta sequência 
de instruções como “passos”.

Os sistemas operacionais foram 
os primeiros a explorarem o parale-
lismo. Depois vieram sistemas com 
múltiplos processadores e hoje te-
mos processadores com múltiplos 
núcleos. Cada núcleo de um pro-
cessador pode executar, de forma 
independente dos demais núcleos, 
instruções de linhas de programas, 
também chamadas de código, que 
na sua sintaxe original é chamado de 
código fonte. 

O paralelismo dentro do proces-
sador através de vários núcleos repre-
senta a etapa mais avançada de mo-
delo de processamento, pois permite 
que instruções sejam encadeadas 
para executarem em paralelo dentro 
de um único chip enquanto outros 
trechos do mesmo código fonte são 
executados em outros núcleos de ou-
tros chips. A figura 1 ilustra a escala 
de paralelismo entre núcleos e pro-
cessadores.

É no núcleo de cada processador 
que acontecem as operações 
matemáticas. Para entender a impor-
tância do paralelismo computacional 
basta observar o funcionamento da 
aplicação de correlação de impres-
sões digitais (Afis). A comparação 
de impressões digitais questionadas 
mono ou decadactilares ou de frag-
mentos papilares contra uma base 
de dados composta por milhões de 
impressões digitais individuais pa-
drão acontece muito rapidamente 
em razão da forma em que são distri-
buídos em paralelo entre um núme-
ro alto de núcleos para executar, em 
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paralelo, a comparação (correlação) 
e atribuição de pontuação (score).

Outro exemplo de aplicação são 
aqueles realizados por análises em 
tempo real da dinâmica de fluidos, 
como por exemplo, a que ocorre so-
bre o corpo de um veículo quando 
submetido a variados tipos de forças, 
tipicamente ventos com densidades 
variáveis pelo transporte de partícu-
las como, por exemplo, água, poeira, 
gases, etc. 

São exemplos que ilustram como 
são essenciais processadores cada vez 
mais potentes, equipados com vários 
núcleos e dispostos em construções 
de muitas unidades para o processa-
mento de dados. 

 » PROCESSADOR vETORIAl 
–  EQUIPADO COM O NúClEO 
COMPUTACIONAl MAIS vElOz 
DO MUNDO (ANUNCIADO EM 
NOvEMBRO/2013)

Foi acompanhado e recebido 
com muita expectativa pela comuni-
dade científica atuante em aplicações 
críticas e altamente especializadas o 
anúncio pelo Japão da concepção 
comercial do processador equipado 
com o núcleo computacional mais 
potente do mundo, no dia 15 de no-
vembro de 2013.

Trata-se do processador do Su-
percomputador SX-ACE, da em-
presa NEC Corporation, conforme 
Press Release da empresa:

A NEC Corporation anunciou o 
lançamento mundial do Supercom-
putador SX-ACE, o mais novo mo-
delo da Série NEC SX de supercom-
putadores vetoriais, com o desempe-
nho por núcleo mais veloz do mun-
do. O lançamento foi apresentado no 
Supercomputing 2013, Conferência 
Internacional em Computação de 
Alto Desempenho, Armazenamento, 
e Análise de Dados, que aconteceu 
em Denver, Colorado, entre 15 e 22 
de novembro de 2013.

O SX-ACE é o primeiro super-
computador da Série SX equipado 
com uma CPU vetorial de múltiplos 
núcleos, permitindo o desempenho 
por núcleo mais veloz do mundo e a 
maior banda passante de memória 
por núcleo. O seu desempenho por 
rack aumentou em dez vezes se com-
parado aos modelos existentes do SX-
9, oferecendo um alto desempenho 
sustentado e grande facilidade de 
uso para aplicações computacionais 
científicas. Além disso, através da 
tecnologia de ponta de LSI da NEC, 
com um design de alta densidade e 
tecnologia de refrigeração altamente 
eficaz, o SX-ACE reduz o consumo 
de energia em um décimo, requeren-
do um quinto da área de instalação 
dos modelos SX-9 atuais. 

Supercomputadores vetoriais 
são especialmente projetados para 
o processamento de grande escala 
de dados em alta velocidade e para 
computação científica. Têm alcan-
çado um alto desempenho para 
aplicação em vários tipos de simu-
lações - previsão de tempo e clima, 
análises de tendências globais am-
bientais, análises de dinâmica de 
fluidos, nanotecnologia, desenvolvi-
mento de novos materiais, etc.

Nestas áreas, a Série dos Su-
percomputadores NEC SX atingiu 

um marco acumulado de venda de 
mais de 1.400 unidades no mundo. 
O SX-ACE, como todos os modelos 
da Série SX, é um supercomputador 
desenvolvido para prover alto desem-
penho e facilidade de uso. Atingiu o 
desempenho mais potente por núcleo 
do mundo e mesmo com um pequeno 
número de núcleos utilizáveis, atin-
giu um melhor desempenho.

No Brasil, a NEC foi a forne-
cedora dos Supercomputadores para 
o CPTEC - Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos, do 
INPE - Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais, aplicados na Previ-
são de Tempo e ciências dos sistemas 
terrestres, por 15 anos consecutivos 
(com os modelos da série SX, sendo: 
o SX-3, o SX-4, e o SX-6, respectiva-
mente em 1994, 1998, e 2002). A 
arquitetura vetorial dos Supercom-
putadores NEC provou ser a mais 
eficiente para aplicações meteoroló-
gicas e climáticas, sendo a principal 
ferramenta utilizada pelos meteoro-
logistas, cientistas e pesquisadores do 
Centro para aprimorar a previsão 
numérica de tempo e clima no país, 
contribuindo para que o Brasil pu-
desse ser inserido no grupo de países 
que dominam esta ciência.
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Adicionalmente à gigantesca ca-
pacidade de processamento por nú-
cleo, o processador do SX-ACE be-
neficia a aplicação através da ineren-
te capacidade de alto desempenho 
efetivo em aplicações reais. Para isso 
utiliza o paradigma de distribuição 
de dados e instruções em pipelines 
vetoriais. É fácil de entender: em tra-
dução livre pipeline significa “duto” 
ou “canal” onde ocorre escoamento 
ou vazão. A figura 2 ilustra como é 
uma estrutura de processador veto-
rial equipado com pipelines de ins-
truções específicas.

Nos “dutos” ou “canais” (pipe-
lines) acontecem, em cada oscilação 
do ciclo de máquina (clock), todas 
as operações básicas representadas 
pelos operandos elementares/re-

constituídos de soma, multiplicação, 
divisão e raiz quadrada. Para instru-
ções condicionais, um pipeline lógi-
co dedicado. 

O que ocorre nestas “vias de 
escoamento” é a transformação de 
dados organizados em forma de ma-
trizes numéricas ou vetores de três 
ou mais dimensões que represen-
tam numericamente grandezas reais 
como propriedades de uma liga me-
tálica, como na indústria aeronáu-
tica ou automotiva, propriedades 
como variáveis ambientais, como na 
meteorologia, ou propriedades mor-

fológicas, como na 
papiloscopia.

A figura 3 de-
monstra o proces-
sador vetorial do 
SX-ACE.

Esta alta ca-
pacidade efetiva 
de processamento 
ocorre em uma 
área muito densa, 
como a figura 4, 
e tamanha quanti-
dade de transisto-
res e ligações exige 

um sistema de refrigeração por troca 
de calor muito eficiente: água gela-
da! Sim o SX-ACE é refrigerado por 
um sistema de circulação fechada de 
água congelada. 

Por oferecer um alto desempe-
nho por núcleo, o supercomputador 
SX-ACE é demasiadamente perfor-
mático e possui um alto custo de 
posse e operação para justificar o 
ajuste de aplicações Afis para atender 
demandas dos Institutos de Identifi-
cação dos estados. Entretanto, foram 
expostas nos eventos promovidos 
pela ABRID no ano de 2012 pelo 
autor deste artigo, algumas aborda-
gens para equacionar a incrível de-
manda de depuração de todas as fi-
chas individuais com o padrão deca-
dactilar dos cidadãos brasileiros, sen-
do uma das abordagens o paradigma 
da “força bruta”. Por este caminho 
um Supercomputador seguramente 
será requerido. 
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figuRa 3 – pRoCessadoR vetoRial do sX-aCe figuRa 4

figuRa 2 – estRutuRa de pRoCessadoR 
vetoRial equipado CoM pipelines de 
instRuções espeCífiCas
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IMPA São PAulo

fotoS: SANDRo RoDRIguES (INfINIty)

1

3

5

7

2

4

6

8

1 atanásio vieira (ciasc); 2 José carlos soares (iirgd), carlos césar saraiva (conadi), Walter gonçalves (ssp/pr) 

e brasílio caldeira (ini); 3 Jair fernandes (celepar); 4 palestra de carlos colodoro (consultor abrid); 5 tácito leite 

(indra brasil); 6 liliane utz (procergs); 7 marcelo luppe (infineon technologies); 8 andré barreto (serasa Experian)



9

11

13

10

12

14

15

9 participantes do impa; 10 técnicos do iirgd; 11 da esquerda para a direita: mateus marçal (detran/rJ), newton rocha 
(ii/pr), orlando arouche (ii/ma), paulo carneiro (gemalto), amador barros (gemalto), sandra martins (ii/to) e José augusto 

Koerich (ii/sc); 12 José carlos soares (iirgd), carlos césar saraiva (conadi) e Walter gonçalves (ssp/pr); 13 demonstração 

de equipamentos da empresa mako; 14 palestra de carlos césar saraiva (conadi); 15 participantes do impa



16

18

20

22

17

19

21

23

16 narumi lima (inc); 17 márcio carvalho (ii félix pacheco) e mateus marçal (detran/rJ); 18 fernando oliveira (Hologram 

industries), marcus vinícius (intelcav) e lísias alcântara (Hologram industries); 19 brasílio caldeira (ini) ladeado por servidores 

do nid/dpf/sp natália coimbra e marcelo ducatti; 20 pedro Yosiura (mako), sandra maidl (mako) e carlos césar saraiva 

(conadi); 21 andré barreto (serasa Experian) e José carlos soares (iirgd); 22 José augusto Koerich (ii/sc), carlos Eduardo 

pereira (ii/rs) e newton rocha (ii/pr); 23 sandro rodrigues (ii/ac) e lísias alcântara (Hologram industries);



24

26

28

25

27

29

30

24 Equipe da infineon technologies; 25 demonstração da infineon technologies para técnicos do iirgd; 26 coffee break; 

27 fernando oliveira (Hologram industries); 28 apresentação de fernando oliveira (Hologram industries ); 29 coffee break; 

30 diretores dos institutos de identificação e das empresas participantes.



IMPA BRASílIA

fotoS: EDuARDo BRAz

1

3

5

7

2

4

6

8

9

1 carlos césar saraiva (conadi); 2 célio ribeiro (abrid); 3 tácito leite (indra); 4 mesa de abertura: brasílio 

caldeira (ini), francisco cavalcante (ssp/rr), lidia maejima (tJ/pr), carlos césar saraiva (conadi), célio ribeiro 

(abrid), reni graebner (ssp/ac), Watson Warmling (pc/df) e nelson fermino Júnior (ssp/ms); 5 newton 

rocha (ii/pr); 6 participantes do impa; 7 carlos colodoro (consultor abrid); 8 participantes do impa; 9 nelson 

fermino Júnior (ssp/ms), Watson Warmling (pc/df), reni graebner (ssp/ac), célio ribeiro (abrid), carlos césar 

saraiva (conadi), lidia maejima (tJ/pr), francisco cavalcante (ssp/rr), brasílio caldeira (ini);



10

12

14

16

11

13

15

17

18

10 dra. lidia maejima; 11 Equipe do ii/df; 12 brasílio caldeira (ini), lidia maejima (tJ/pr) e ana bia (ii/go); 13 francisco 

cavalcante (ssp/rr), orlando arouche (ii/ma) e reni graebner (ssp/ac); 14 nelson fermino Júnior (ssp/ms), Watson 

Warmling (pc/df), reni graebner (ssp/ac) e celio ribeiro (abrid) ; 15 reni graebner (ssp/ac), sandro rodrigues (ii/ac) 

e Edson rezende (abrid); 16 iracilda santos (ii/ba), célio ribeiro (abrid) e orlando arouche (ii/ma); 17 Edson rezende 

(abrid), tendo à direita reni graebner (ssp/ac) e, à esquerda, francisco cavalcante (ssp/rr); 18 sandro rodrigues (ii/ac), 

célio ribeiro (abrid), francisco cavalcante (ssp/rr), reni graebner (ssp/ac), Edson rezende (abrid), nelson fermino Júnior 

(ssp/ms), carlos césar saraiva (conadi) e orlando arouche (ii/ma);



19 20

21

22

23

24

25 26
27

28 29

30

19 ricardo gelak (ini); 20 Edson rezende, nathalia, luiz carlos de oliveira, iara rabelo, rafael e flávia raimundo; 

21 salão do Hotel nacional; 22 Eduardo lacerda (iti); 23 luiz carlos (abrid) e reni graebner (ssp/ac); 24 coffee break; 

25 Jair fernandes (celepar); 26 Edson rezende (abrid) e newton rocha (ii/pr); 27 coffee break; 28 narumi lima (inc); 

29 participantes do impa; 30 participantes do impa;






