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BIOMETRIA
Uso do reconhecimento 
biométrico deve ter 
alta significativa nos 
próximos anos

RIC
Caso Henrique Pizzolato 
confirma a necessidade 
de implantar logo  
o projeto

IMPA
Conadi agradece 
apoio das associadas 
ABRID para realização 
dos workshops

Nova legislação federal 
regulamenta a meia-entrada em 
eventos esportivos e culturais 
e exige carteira de estudante 
unificada nacionalmente com 
certificação digital, além da criação 
de banco com os dados dos alunos

MEIA-ENTRADA 
DENTRO DA LEI
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9 . DIPLOMA 
ELETRÔNICO



Publicada a lei 12.933/2013, que 
regulamenta a meia-entrada 
e cria a carteira nacional de 

estudante. o novo modelo, que 
será definido Pelas entidades 

estudantis anPg, ubes e une, 
Precisa ter certificação digital 

e banco de dados

revista da associação brasileira das emPresas de 
tecnologia em identificação digital - abrid

33 . CAPA

executivos de grandes 
empresas de 20 países 

acreditam que a tecnologia 
digital é fundamental para 

crescimento do negócio

repercussão 
positiva do workshop 

Identificação Moderna, 
Processos e Aplicações 
faz conadi comemorar 
parceria com a aBrid

aBrid assina termo 
de cooperação 
técnica com a 

polícia federal

25 . 
TECNOLOGIA

15 . IMPA

21 . PARCERIA

comitê gestor 
avalia que projeto 

do registro de 
identidade civil 

continua evoluindo

39 . RIC

gartner prevê 
crescimento do uso 

da biometria, que 
está cada vez mais 

presente no cotidiano

47 . 
BIOMETRIA

Universidade de são 
Paulo substitui o papel, 

reduz processo de 
emissão em 60%, ganha 

tempo e baixa custo

9 . DIPLOMA 
ELETRÔNICO

57 . GEMALTO
Nação Pioneira:  Projeto de governo eletrônico 
de Omã já tem 10 anos e transformou a 
relação dos cidadãos com o Estado

61 . HID
Da tendência à norma: soluções 
em identidade governamental 
centradas no cidadão

CASOS E  
ARTIGOS
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Cidadania e um ótimo mercado à nossa disposição. 

a lei 12.933, publicada em dezembro no diário oficial da 

união, regulamenta a questão da meia-entrada em eventos 

esportivos e culturais. terão direito ao desconto de 50% os es-

tudantes, os idosos, as pessoas com deficiência e os jovens de 

15 a 29 anos comprovadamente carentes.

além de resolver de uma vez por todas o problema de 

quem paga meia – só terá acesso ao benefício quem realmen-

te faz jus –, a lei confirma a padronização de um importante 

documento: a carteira de estudante. agora, ela terá um mode-

lo único nacional e terá de ser emitida por instituições também 

nacionais, a associação nacional de Pós-graduandos (anPg), 

a união brasileira dos estudantes secundaristas (ubes) e a 

união nacional dos estudantes (une). 

a nova carteira abre três portas para nossas associadas: a 

produção do documento especificamente, a criação do banco 

de dados nacional previsto pela lei – que deve ser mantido 

pelas entidades estudantis – e a certificação digital. Pela nova 

legislação, a certificação é obrigatória e, como um certificado 

digital regular só pode ser emitido para maiores de idade, deve 

ser adotado o certificado de atributo.

a fase ainda é de regulamentação, há muitos detalhes a 

serem definidos pelas entidades estudantis, mas temos de fi-

car atentos porque uma coisa é certa: estamos falando de um 

mercado com aproximadamente 50 milhões de estudantes!

além dessa ótima novidade, nesta edição da revista demos 

destaque também a um assunto que sempre está em pauta 

no nosso segmento: o ric. afinal, em que pé está o projeto do 

registro de identidade civil? essa foi a pergunta que fizemos 

ao comitê gestor. depois de lançado no fim de 2010, o projeto 

piloto com a entrega dos primeiros cartões foi interrompido e 

o ministério da Justiça está reavaliando cada item da proposta 

por meio de grupos técnicos. 

o cenário até pode parecer de indefinição, mas a verdade 

é que o ric vai sair. esta é uma certeza absoluta que tenho. 

Pode não ser este ano, pode até não ser no próximo, mas ele 

vai ser concretizado. não há força neste país capaz de impedir 

a modernização da identidade brasileira. esta é, mais do que 

uma necessidade, uma exigência de quase duzentos milhões 

de pessoas.

uma ótima leitura para você!

idigital é uma publicação da Associação 
Brasileira das Empresas de Tecnologia em 
Identificação Digital (ABRID).

Presidente: Célio Ribeiro
Diretor de Identificação Digital: Edson Rezende
Diretor de Projetos e Informação Tecnológica: 
Fernando Cassina
Reportagem: Iara Rabelo e Marcio Peixoto
Editor: Marcio Peixoto MTB 4169/DF
Revisão: Millena Dias
Tiragem: 2.550 exemplares
Periodicidade: trimestral
Contato: (61) 3326 2828
Projeto gráfico e diagramação:  
Infólio Comunicação - www.infoliocom.com - 
(61) 3326 3414

(Os cases e artigos assinados não 
refletem o pensamento nem a linha 
editorial da revista e são de inteira 
responsabilidade de seus autores)

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

r
ic

a
r

d
o

 p
a

d
U

e

janeiro – fevereiro – março  2014 | 5







foto: cíntia martins



DIPLOMA 
DIGITAL
Universidade de São Paulo 
reduz custos e agiliza 
processo com a implantação 
do diploma eletrônico



Redução em 60% nas 
etapas do processo para 
emissão de um diploma. 
Este é o resultado que 

a Universidade de São Paulo (USP) 
está comemorando com a implanta-
ção do sistema de diploma digital. O 
novo modelo passou a ser usado em 
janeiro de 2013 e beneficia os estu-
dantes que concluem os exatos cem 
cursos de graduação oferecidos. O 
diploma digital da USP foi apresen-
tado como um case de sucesso no 11º 
Certforum, o Fórum da Certificação 
Digital, realizado em setembro passa-
do em Brasília.

Quando o diploma era em pa-
pel, o processo incluía dez passos 
com trâmite físico de documentos 
entre setores da universidade e pos-
sibilidade de erros ao longo da ca-
deia. Os procedimentos eram feitos 
sem a participação do aluno forma-
do, que não tinha a chance de con-
ferir, por exemplo, se houve a digi-
tação errada de algum dado pessoal. 
Agora, tudo acontece em apenas 
quatro etapas, com a participação 

ativa do formando e sem qualquer 
ida ou vinda de papel.

“Nós eliminamos todos esses pas-
sos na emissão do diploma na parte 
da Secretaria-Geral (veja o infográfi-
co), conseguimos colocar que o alu-
no seja responsável por, pelo menos, 
seus dados pessoais sem precisar que a 
Seção de Graduação se responsabilize 
por isso. Todo o processo de receber o 
diploma, verificação dos dados, con-
ferência dos registros, tudo isso é feito 
em um único clique no sistema. Você 
clicou, registra o diploma, automa-
ticamente gera o diploma digital e a 
pessoa já pode assinar esse diploma”, 
comemora Leandro Fregnani, pesqui-
sador do Departamento de Informá-
tica da Coordenadoria de Adminis-
tração Geral da USP e coordenador 
técnico do projeto.

Fregnani, que apresentou o case 
no Certforum, explica que o diplo-
ma digital é um arquivo PDF certifi-
cado. Ele recorda um questionamen-
to logo no início do projeto: “já pas-
sou até em reportagens aí que tinha 
gente vendendo diploma na Praça da 

Sé, esse tipo de coisa, então, como é 
que a gente ia fazer para transformar 
num diploma digital que fosse um 
documento emitido pela Universi-
dade de São Paulo e que tivesse al-
guma validade no âmbito federal?”. 

A solução, recorda, veio do 
Webdoc, sistema on-line da USP 
para validação de documentos, 
acessível pelo endereço uspdigital.
usp.br/webdoc.  Definida de que 
forma o documento digital seria 
disponibilizado, veio a questão de 
incluir a assinatura digital. “Já que 
nós vamos investir tempo em fazer 
uma assinatura digital de um diplo-
ma digital, por que não montar isso 
num componente onde nós pode-
ríamos encaixar qualquer sistema 
corporativo e para qualquer neces-
sidade que os sistemas precisassem? 
Então, para essa assinatura digital, a 
gente está utilizando o e-CPF, por-
que é válido em todo âmbito nacio-
nal, e com o Webdoc, qualquer pes-
soa,  em qualquer lugar do mundo, 
poderia pegar esse diploma de uma 
forma rápida”, completa.

Universidade de são PaUlo: diPloma digital acelera emissão do 
docUmento e Põe o formando como Parte ativa do Processo
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 » PARCERIA E OuTROs usOs
A USP utilizou a parceria com a 

Universidade do Porto, em Portugal, 
para aprimorar o funcionamento da 
assinatura digital. Com a customi-
zação, a Universidade de São Paulo 
chegou a um modelo que permite es-
colher em que página do documento 
ou em que ponto exato da página (no 
alto, no centro, abaixo...) a assinatura 
será incluída. Também é possível as-
sinar apenas um diploma ou vários, 
em lotes. “Pode parecer ‘ah, mas é a 
mesma coisa assinar um documento 
ou em lote’. Por se tratar de uma ata, 
tem uma particularidade, que a gente 
precisou parametrizar isso também”, 
justifica Leandro Fregnani.

Ele detalha que, para acessar o 
diploma digital, o formando recebe 
por e-mail um hast, um conjunto de 
quatro blocos numéricos que são di-
gitados no Webdoc – o que pode ser 
feito em qualquer lugar do mundo 
com conexão à internet. Na verdade, 
a USP disponibiliza 23 documentos 
pelo Webdoc (confira a relação na 
tabela), que centraliza informações 
dos seis sistemas corporativos utiliza-
dos pela Universidade de São Paulo. 
Um deles é o certificado digital, que 
comprova a participação em eventos 
como workshops ou seminários.

“A USP gastava muito dinheiro 

com papel, com supri-
mentos, com todo esse 
tipo de gastos para 
imprimir um certifi-
cado e entregar para 
a pessoa dizendo que 
ela participou. Atual-
mente, o coordenador 
do evento entra no 
Autenticador USP, ca-
dastra o evento, sobe 
já um Excel com os 
participantes, coloca a 
assinatura digitalizada 
do coordenador, colo-
ca a imagem que tem 
lá do evento também 
nesse site, automati-
camente, ele clica em 
‘gerar certificado’ e eu 
gero todos os certi-
ficados digitais já no 
e-mail da pessoa, por-
que isso eu já tenho na 
lista de participantes, 
com a assinatura digi-
tal também do coor-
denador. Ou seja, nós 
economizamos muito 
dinheiro só com este tipo de tran-
sação”, completa o pesquisador do 
Departamento de Informática.

Fregnani diz que a USP ago-
ra trabalha nos próximos passos do 

projeto, como o uso do diploma di-
gital em todos os cursos oferecidos 
pela universidade, e não apenas nos 
de graduação. E conclui: “Eu falo 
que todos os projetos têm que ser 
pokémons, sempre em evolução!”. 

leandro fregnani, PesqUisador do 
dePartamento de informática da UsP 
e coordenador técnico do Projeto do 
diPloma eletrônico

UsP calcUla em 60% a 
redUção de etaPas no 
Processo de emissão 
do diPloma com o 
Processo digital
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ANTIGO PROCESSO DE EMISSÃO
DE DIPLOMA EM PAPEL PELA USP

Secretaria cadastra 
solicitação do 
registro do 
diploma

Conferência de dados 
cadastrados no 
sistema responsável 
pela graduação

Correção de 
eventuais 
erros no 
cadastro

Conclusão do 
registro do 
diploma no 
sistema específico

Diploma impresso 
e entregue à 
faculdade cursada 
pelo graduado

Faculdade 
entrega o 
diploma ao 
graduado

Conferência de 
dados da 
solicitação do 
diploma

Envio do 
processo físico 
à Divisão de 
Registro

Recebimento do 
processo físico 
pela Divisão de 
Registro 

Cadastro dos 
dados no sistema 
responsável 
pelos diplomas

Aluno cadastra 
solicitação do 
registro do 
diploma

Seção de Graduação 
gera eletronicamente 
a solicitação do 
diploma

Setor de Registro 
Acadêmico confere 
informações 
automaticamente e 
registra o diploma

Diploma 
digital é 
gerado e 
assinado

EMISSÃO DE DIPLOMAS ELETRÔNICOS PELA USP
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Documento Área Descrição
Declaração de 

Participação em 
Evento

Pesquisa -

Declaração de 
Participação em 

Programa

Pesquisa Declara que o 
pós-doutorando 
está participando 
de um programa.

Termo de 
Outorga Bolsa 

Institucional

Pesquisa Termo de outorga 
para iniciação 
com bolsas 
institucionais

Autenticação 
Digital USP

Autenticação 
Digital USP

-

Certificado(s) 
Digital(is) USP

Autenticação 
Digital USP

-

Atestado de 
Conclusão de 

disciplinas

Pós-
Graduação

Atesta as 
disciplinas 
concluídas de 
um aluno

Atestado de 
Matrícula com 

disciplinas

Pós-
Graduação

Atesta que 
um aluno está 
matriculado, 
informando as 
disciplinas

Carta de aceite 
de mobilidade 

aluno instit 
estrang

Pós-
Graduação

Carta de aceite 
de aluno de 
mobilidade

Declaração de 
aluno bolsista 

do programa 
PAE

Pós-
Graduação

Declara que 
o aluno é/foi 
aluno bolsista do 
programa PAE, 
discriminando 
o período de 
estágio e as 
competências 
recebidas

Declaração de 
matrícula

Pós-
Graduação

Declara que 
um aluno está 
matriculado

Declaração de 
mobilidade 
aluno instit 
estrangeira

Pós-
Graduação

Declara que 
o aluno é de 
mobilidade

Atestado de 
Aluno

Graduação Atesta que é 
um aluno de 
Graduação

Documento Área Descrição
Atestado de 

Aluno Trancado
Graduação Atesta que é 

um aluno de 
Graduação com 
matrícula trancada

Atestado de 
Matrícula

Graduação Atesta que 
um aluno está 
matrículado

Atestado de 
Matrícula com 

disciplinas

Graduação Atesta que 
um aluno está 
matrículado, 
informando as 
disciplinas

Autorização de 
Afastamento 

pelo Magnífico 
Reitor

Recursos 
Humanos

Autorização de 
Afastamento pelo 
Magnífico Reitor

Certidão de 
Tempo de 

Contribuição

Recursos 
Humanos

Relação das 
remunerações 
de contribuições 
referentes 
ao tempo de 
contribuição ao 
IPESP e/ou Spprev.

Demonstrativo 
de Pagamento

Recursos 
Humanos

Demostrativo 
de Pagamento 
autenticado pela 
web

Margem 
Consignável

Recursos 
Humanos

Demonstrativo 
de remuneração 
para fins de 
consignação.

Notificação de 
férias

Recursos 
Humanos

Notificação de 
férias

Certificado 
Registro 

Cadastral

Financeiro Atesta que um 
determinado 
fornecedor 
está certificado 
a participar 
de processos 
licitatórios na USP.

Diploma Registro 
acadêmico

Diploma digital

Declaração 
de Inscrição - 

SIICUSP

Pesquisa Declaração da 
inscrição de que o 
aluno participou 
do SIICUSP

Fonte: Universidade de São Paulo.

docUmentos emitidos pela 
Usp por meio da internet
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IMPA 
2014
Sucesso do workshop 
Identificação Moderna, 
Processos e Aplicações em 
2013 abre caminho para 
duas edições em 2014



“Venho, como pre-
sidente do Co-
nadi – Conselho 
Nacional dos Di-

rigentes de Órgãos Oficiais de Identi-
ficação Civil e Criminal, em nome de 
todos os dirigentes que o compõem, 
agradecer a esta Associação pelo em-
penho, dedicação, zelo e altíssimo 
profissionalismo nos eventos denomi-
nados IMPA – Identificação Moder-
na, Processos e Aplicações realizados 
no ano de 2013.” 

Com estas palavras, Carlos Cé-
sar de Sousa Saraiva iniciou ofício 
enviado à ABRID para enfatizar a 
importância da série de workshops 
IMPA realizada no ano passado (leia 
a íntegra do documento na página 
ao lado). Saraiva destaca dois pon-
tos: a importância dos debates para 
projetos como o de criação do Re-
gistro de Identidade Civil, RIC, e a 
eficiente parceria entre os setores pú-
blico e privado. “Não poderia deixar 
de reconhecer que sem o apoio e a 
participação das empresas associa-
das nada seria possível. Sem dúvida, 
uma parceria séria e sadia entre entes 

públicos e privados pode alavancar 
vários projetos de grande interes-
se da sociedade. Os nossos sinceros 
agradecimentos a cada empresa que 
acredita no Projeto RIC como fator 
de inserção social e bem comum”, 
disse no texto.

O presidente do Conadi ainda 
citou nominalmente as 11 associa-
das ABRID que contribuíram para 
a realização das quatro etapas do 
IMPA em 2013: Akiyama, Gemalto, 
Hologram Industries, Indra, Infine-
on, Intelcav, Mako, Montreal, NEC, 
Serasa Experian e Soluti. 

Os workshops são promovidos 
pelo Conadi, mas com organização 
da ABRID e apoio das empresas as-
sociadas. Em 2014, a proposta é fa-
zer duas etapas, em agosto no Recife 
(PE), e na capital federal, em outu-
bro. O diretor de Identificação Digi-
tal da ABRID, Edson Rezende, expli-
ca que objetivo de promover dois en-
contros é facilitar a participação dos 
secretários de Segurança dos estados, 
além dos diretores dos institutos de 
identificação, aumentando o peso 
político do IMPA.

“Nesse ano o nosso projeto é re-
alizarmos apenas dois, um na região 
Nordeste, reunindo os nove estados 
da região mais os sete da região Nor-
te, em Recife, no mês de agosto, e 
outro na região Centro-Oeste, aqui 
em Brasília, reunindo os quatro es-
tados da região Centro-Oeste, os três 
da Sul e os quatro do Sudeste. A in-
tenção é permitir que os secretários 
de Segurança possam participar com 
maior presença”, confirma Rezende.

 » O IMPA EM 2013
No ano passado, o Workshop 

foi realizado em quatro cidades: For-
taleza (CE), em 23 de maio; Belém 
(PA), em 18 de julho; Brasília, em 
24 de outubro, e São Paulo, em 28 
de novembro. O evento é fechado, 
destinado a secretários de Seguran-
ça Pública e dirigentes de órgãos de 
identificação das regiões onde acon-
tece cada etapa, além de representan-
tes de órgãos públicos federais e esta-
duais e de empresas patrocinadoras.

As palestras proferidas ajudam 
a conhecer, discutir e aprofundar os 
temas dos encontros. Entre os as-

carlos césar de soUsa saraiva, Presidente do conadi, comemora 
a Parceria com as associadas aBrid Para Promover o imPa
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suntos discutidos em 2013 estavam 
certificação digital, papiloscopia, 
identificação civil e criminal, base de 
dados do sistema Afis, situação atual 
do projeto do RIC, atribuições/com-
petências dos órgãos de identificação 
e o projeto piloto da Autoridade de 
Registro (AR) biométrica, dentre vá-
rios outros. 

Em Fortaleza, a diretora do 
Instituto Nacional de Identificação 
(INI), Ana Lúcia Chaves, elogiou a 
iniciativa da ABRID e do Conadi de 
promover o Workshop, permitindo 
a divulgação de tantos avanços tec-
nológicos. “As palestras do IMPA 
são enriquecedoras e contribuem no 
sentido de preparar o caminho para 

implementação do RIC”, constatou.
Já em Belém, a perita do Ins-

tituto Nacional de Criminalística 
(INC), Narumi Pereira Lima, aler-
tou para os riscos ao cidadão e ao Es-
tado dos crimes de roubos de iden-
tidade e falsificação de documentos. 
Ela frisou a necessidade de aprimo-
rar os itens de segurança da identi-
dade brasileira, que continua similar 
à mesma dos anos 1980. “É preciso 
atualizar a identificação civil como o 
Chile, Guatemala e Peru fizeram. O 
Brasil se comprometeu com o Mer-
cosul em modernizar a documenta-
ção”, lembrou.

A etapa de Brasília, por sua vez, 
contou com a primeira participação 

do presidente da ABRID no IMPA.  
Célio Ribeiro ressaltou a importân-
cia da união de todos para aprimorar 
os processos de identificação no Bra-
sil. “Peço a união e a força de todos 
para que não desistamos do sonho 
de dar mais cidadania e segurança 
para os brasileiros”, reforçou.

O IMPA fechou o giro na-
cional de 2013 em São Paulo. O 
presidente do Conadi, Carlos Sa-
raiva, aproveitou a última escala 
do ano para reafirmar a defesa de 
uma identidade segura e moderna 
no Brasil. “É necessário aprovei-
tar cada minuto do workshop para 
conversar e manter um contato 
mais direto”, concluiu. 
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são Paulo

brasília
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Acordo de cooperação 
técnica entre ABRID 

e Polícia Federal abre 
possibilidade de trabalho 

conjunto entre as áreas 
pública e privada



VITóRIA 
DuPLA



Os norte-america-
nos usam a ex-
pressão win-win 
game para descre-

ver uma situação em que todos 
os envolvidos são beneficia-
dos. E é exatamente isto que 
acaba de ser celebrado entre a 
ABRID e o Departamento de 
Polícia Federal. 

As duas instituições fir-
maram em janeiro um acor-
do de cooperação técnica que tem 
por objetivo “o desenvolvimento 
de projetos e ações de interesse co-
mum, voltados para o treinamento 
de recursos humanos, intercâmbio 
de conhecimento e informações 
técnicas que tenham o potencial 
de contribuir para a consecução 
dos objetivos institucionais dos 
partícipes dentro de suas atribui-
ções e finalidades”.

Na prática, a parceria permite 
a realização de iniciativas diversas, 
como cursos, seminários, workshops 
e visitas técnicas, entre outros. O 
acordo tem validade de cinco anos 
e pode ser renovado por mais um, 
totalizando a possibilidade de pro-
moção de projetos conjuntos por 72 
meses. A Polícia Federal passará a ter 
acesso ao que há de mais moderno 
no mundo tecnológico, produzido 
pelas associadas ABRID.

O presidente da Associação, Cé-
lio Ribeiro, confirma que o acordo 
abre uma vasta gama de possibilida-
des para as associadas, que poderão 
auxiliar o governo tecnicamente em 
diversas oportunidades. “A nossa 
proposta é de buscar apoiar a Policia 
Federal e mostrar as nossas possibili-
dades. Se temos um tema de impor-
tância, vamos organizar isso, vamos 
fazer um workshop, propor seminá-
rio, vamos fazer visitas, mas sempre 
pensando no conceito, no projeto, 
na parte técnica. E isso vale não ape-
nas diretamente para a Polícia Fede-
ral, mas que a PF possa estar dando a 

outros órgãos, outras instituições, os 
subsídios técnicos, e nós ajudaremos 
a promover”, constata. 

Ribeiro faz questão de elogiar a 
atuação do diretor de Identificação 
Digital da ABRID, Edson Rezende, 
que alinhavou o acordo. “Eu tenho de 
parabenizar publicamente o doutor 
Edson Rezende por esta importante 
parceria, ele que é um delegado da 
Polícia Federal aposentado, respei-
tadíssimo por todos os servidores da 
Polícia Federal, desde a pessoa mais 
simples até o mais alto posto.”

Exatamente para conhecer os 
detalhes do acordo, a idigital conver-
sou com Rezende, que, entre outros 
cargos na estrutura da Polícia Fede-
ral, foi diretor do Instituto Nacional 
de Identificação (INI) por seis anos. 

Idigital: A ABRID já teve um 
acordo anterior com a PF, como 
foi esta primeira parceria, que já 
venceu?

Edson Rezende: A ABRID, no iní-
cio, teve um acordo de cooperação 
técnica com um órgão, um setor da 
Polícia Federal, que era a Ditec, Di-
retoria Técnico-Científica, que na 
época era vinculada a ela o Instituto 
Nacional de Criminalística, INC, e o 
Instituto Nacional de Identificação, 
o INI. Através do acordo, a Polícia 
Federal realizou e a ABRID organi-
zou grandes eventos, como o Encon-
tro Nacional de Identificação, duas 
edições do Congresso da Cidadania 
Digital, entre outros. Inclusive, o 
Encontro Nacional de Identificação 

teve abertura, na época, do presiden-
te da República em exercício, José 
Alencar, e contou com vários minis-
tros como palestrantes. Depois, esse 
acordo venceu e a nova orientação, 
até do Ministério da Justiça, era não 
fazer acordos partilhados, com seto-
res específicos da PF.

Id: Então, seria preciso fazer algo 
mais amplo?

ER: Exato, era preciso fazer um 
acordo com a instituição inteira, que 
abrangeria qualquer necessidade de 
qualquer órgão dentro da Polícia Fe-
deral. Então, esse acordo atual é bem 
mais abrangente.

Id: E como foi o processo de 
negociação para a nova parceria?

ER: Nós estamos trabalhando para 
concretizar esse acordo há uns dois 
anos. Então, foram muitas exigên-
cias, muitas justificativas – por quê, 
qual a razão, qual a importância, 
utilização, e tudo mais. E precisa ser 
assim, eles precisam realmente ter 
os cuidados para que o nome não 
seja usado indevidamente, essa coi-
sa toda. Então, houve a necessidade 
de informações técnicas de alguns 
órgãos da Polícia Federal para sedi-
mentar e assessorar a própria direto-
ria da PF, além da assessoria jurídica 
para justificar e autorizar o acordo.

Id: O senhor, que esteve por anos 
na Polícia Federal, vê que tipo de 
possibilidade para uso do acordo 
pela instituição?

edson rezende 
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ER: Esse acordo abre uma possibili-
dade muito grande para muitos ór-
gãos da PF utilizar a tecnologia das 
associadas ABRID, tecnologia de 
ponta, recém-lançada no mercado 
mundial. Os técnicos vão tomar co-
nhecimento e utilizar as tecnologias 
disponíveis no mercado em benefício 
do trabalho da Polícia Federal. Isso 
através de workshops, seminários, 
congressos, visitas técnicas, cursos 
em fábricas das empresas. Aliás, em 
2008, com base no acordo anterior 
com a Ditec, nós realizamos um cur-
so internacional de aperfeiçoamento 
para técnicos da Polícia Federal, téc-
nicos do INC e do INI. Então, pas-
samos 15 dias com um grupo na Eu-
ropa, visitando várias fábricas de as-
sociadas na Holanda, na Alemanha, 
em Portugal, na Finlândia, na Suíça.

Id: E para as associadas ABRID, 
qual a importância?

ER: Abre uma possibilidade maior 
de realizar esses encontros, esses 

eventos, mostrar as tecnologias 
amparadas por um processo legal. 
Porque antes, às vezes, era difícil. 
Mesmo com a ABRID, vai pro-
por à Polícia Federal como, atra-
vés de quê? Então, hoje tem um 
instrumento legal que ampara a 
realização desses eventos entre as 
associadas e o órgão. Temos várias 
empresas que detêm tecnologia de 
interesse da PF e os servidores da 
Polícia Federal poderão fazer cur-
sos facilitados e possibilitados por 
este acordo. Aí, é claro, cada acor-
do, cada situação, é precedido de 
um plano de trabalho, porque o 
acordo é um guarda-chuva, é bem 
abrangente, e especifica depois os 
planos de trabalho para executar 
cada atividade com cada empresa 
ou órgão da Polícia Federal.

Id: Então, todo mundo sai 
ganhando...

ER: Foi muito interessante para o ór-
gão em si e também para as empresas 

para poder mostrar toda a tecnologia 
disponível, coisas novas. Eu fui de ór-
gão público muito tempo e, às vezes, a 
gente tinha projetos, tinha aspirações, 
mas não sabia aonde no mercado po-
dia buscar apoio para essas soluções. 
Então, a gente ficava impossibilitado 
de realizar algumas atividades. Não ti-
nha esse tipo de acordo e, naquela épo-
ca, não existia uma ABRID, você ti-
nha que ficar pesquisando qual órgão, 
em qual país, qual empresa apoiou. Às 
vezes é mais difícil você estar lidan-
do empresa por empresa do que com 
uma associação que representa todas 
essas empresas, amparada por um 
instrumento como esse acordo, le-
gal. Então, facilita para os dois lados.  
Vejo o acordo com um alcance mui-
to bom e uma vitória para a ABRID, 
suas empresas associadas, e muito 
bom também para a Polícia Federal. 
Inclusive, já estamos preparando os 
primeiros planos de trabalho com al-
gumas empresas para treinamento de 
determinados técnicos da PF.  

confira os atos de cooPeração Previsto no acordo abrid-dPf

•	 Compartilhar experiências 
técnicas e profissionais.

•	 Realizar intercâmbio de pesso-
al técnico e operacional.

•	 Intercambiar informações, co-
nhecimentos, dados e docu-
mentos inerentes à consecução 
da finalidade do acordo.

•	 Atuar em parceria no plane-
jamento e implementação, 
acompanhamento e avaliação 
do desenvolvimento e resulta-
do do acordo.

•	 Prover o apoio técnico e logís-
tico necessário ao desenvolvi-
mento e à execução das ativi-
dades estabelecidas para cada 
ação, com pessoal especializa-
do, material e equipamentos.

•	 Realizar, caso necessário, 
workshops, seminários, cur-
sos, treinamentos e outros 
eventos de mesma natureza, 
entre si e/ou com instituições 
vinculadas à matéria.

•	 Oferecer, dentro das possibilida-
des e disponibilidades orçamen-
tárias, vagas para servidores das 
instituições partícipes nos even-
tos descritos anteriormente.

•	 Desenvolver estudos de modo 
a produzir e difundir avanços 
técnicos e tecnológicos nas 
áreas de interesse do acordo.

•	 Encaminhar os estudos aos ór-
gãos federais competentes, vi-
sando subsidiar o tratamento 
da matéria no âmbito de suas 

competências, buscando-se a 
celeridade e a eficiência nos 
serviço público.

•	 Proceder ao aprimoramento e/
ou adequação de sistemas que 
possibilitem o intercâmbio de 
informações.

•	 Propor, se for o caso, alteração 
legislativa, revisão ou edição 
de parecer normativo, visan-
do à orientação da matéria 
no âmbito do Ministério da 
Justiça, considerando as con-
clusões dos estudos realizados 
por meio do presente acordo, 
diante da necessidade de pre-
servação do interesse público.

•	 Projetar cenários prospectivos 
voltados à segurança pública.
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Pesquisa feita com 
executivos de grandes 
empresas em 20 países, 
incluindo o Brasil, aponta 
a tecnologia digital como 
caminho essencial para 
os negócios

TECNOLOGIA 
PARA O 
BEM DOS 
NEGóCIOS



A tecnologia digital tem 
poder transformador. 
Esta é a opinião de 52% 
dos executivos de gran-

des empresas de 20 países, inclusive 
do Brasil. Eles acreditam que a tec-
nologia deve provocar alterações sig-
nificativas ou mesmo mudanças por 
completo nas empresas em que tra-
balham. Para 69% dos empresários, 
o investimento em tecnologia pode 
aumentar a eficiência das empresas, 
enquanto 61% acreditam que a satis-
fação do cliente pode subir graças à 
tecnologia digital.

Os dados estão no relatório 
“CEO Briefing 2014 – The Global 
Agenda: Competing in a Digital 
World” (em tradução livre, Briefing 
CEO 2014 – A Agenda Global: 
Competindo em um Mundo Digi-
tal), elaborado pela Accenture. A em-
presa, especializada em consultoria e 

atuante em 120 países, ouviu 1.041 
líderes empresariais do mundo. 

O chefe executivo do grupo Ac-
centure, Mark Knickrehm, acredita 
que o CEO Briefing 2014 mostra 
um cenário mais otimista, com gran-
de potencial para mudanças a partir 
do uso da tecnologia. “Apesar de si-
nais diversos e um contexto econô-
mico desafiador em 2013, nós perce-
bemos sinais de mudança de humor 
por todo ambiente de negócios.   A 
confiança está de volta com muitos 
líderes mais entusiasmados com a 
perspectiva de suas organizações e 
mostrando um aumento de ambição 
arrojada para o crescimento. Abaste-
cidos com uma explosão de tecnolo-
gias digitais, líderes administrativos 
estão no limiar de uma nova grande 
onda de mudança - uma que irá aju-
dar a sair de uma metodologia tradi-
cional na organização do trabalho e 

transformar a forma de administrar 
seus negócios”, prevê.

O estudo mostra que, para 
77% das empresas, mais de um 
terço dos processos de negócio 
depende da tecnologia digital. 
Tecnologias específicas são vistas 
como críticas para a operação das 
empresas: a maioria dos empresá-
rios (54%), por exemplo, acredita 
que o comércio eletrônico será “ex-
tremamente” ou “moderadamente” 
importante para suas companhias 
ao longo dos próximos 12 meses. 

Quase um quarto - 24% - dos 
executivos brasileiros classifica a 
computação em nuvem como “ex-
tremamente importante” para os 
negócios nos próximos 12 meses. 
O percentual é melhor do que o da 
média mundial, de 19%. Quando o 
tema é a importância do comércio 
eletrônico, 26% dos brasileiros clas-

emPresários acreditam qUe investir em tecnologia 
aUmenta a eficiência do negócio e a satisfação dos clientes

m
ig

Uel
 U

g
al

de

26 | digital



sificam a plataforma como essencial, 
novamente acima da média mun-
dial de 23%. No entanto, em países 
como China, Canadá e Espanha, os 
empresários estão ainda mais otimis-
tas com o chamado e-commerce, 
com percentuais de 51%, 39% e 
31%, respectivamente.

No segmento “machine to ma-
chine”, 22% dos brasileiros consi-
deraram extremamente importante 
manter o crescimento da tecno-
logia, ante uma média global de 
18%. Mas o percentual nacional é 
bem abaixo dos líderes na questão, 
o Canadá com 39% e o Japão, 38%. 
Já o uso das mídias sociais é visto 
como muito importante por 25% 
dos executivos brasileiros, contra 
média mundial de 18%. Os em-

presários mais propensos a investir 
nas mídias sociais pensando no re-
lacionamento com os clientes e nos 
resultados para os negócios são os 
canadenses e japoneses, com 33% 
cada, e os chineses, 31%. 

No entanto, se os números 
mostram a disposição dos executi-
vos brasileiros em investir na tecno-
logia digital, também apontam para 
as preocupações com o efetivo uso 
das inovações. Questionados sobre 
os desafios para fazer investimentos 
em iniciativas voltadas para negó-
cios digitais, 37% dos executivos 
brasileiros apontaram insuficiência 
de recursos, seguida por falta de 
mão de obra qualificada e pouca si-
nergia entre os setores da empresa, 
cada resposta com 33%.

Analisando os da-
dos mundiais sobre 
tecnologia, Mark Kni-
ckrehm constata que 
os executivos precisam 
ficar 100% atentos ao 
tema. “As implicações 
para os líderes são crí-
ticas.  Para capitalizar 
o potencial desta 
revolução tecnológica, 
eles precisam investir 
não somente em novas 
habilidades e talentos, 
mas, em muitos casos, 
eles precisam repensar 
como seus negócios 
são organizados e 
administrados. Para 
tal, precisam adotar 
e aprender sobre 
novas tecnologias, 
como a digital, a 
fim de se tornarem 
defensores eficientes 
de mudança.”

Já o diretor de Ge-
rência da Accenture, 
Bruno Berthon, acres-
centa que em muitas 
empresas o foco para 

uso da tecnologia ainda está limitado. 
“A maioria das organizações pesqui-
sadas está essencialmente focada no 
uso da tecnologia digital para cortar 
custos – digitalização – e conduzir efi-
ciência interna. Isto sozinho pode não 
ser suficiente. Para alcançar cresci-
mento, líderes administrativos ambi-
ciosos precisam colocar maior ênfase 
em usar tecnologia digital pra alcan-
çar novas oportunidades de mercado, 
desenvolvendo produtos e serviços e 
atingindo consumidores de formas 
novas e inovadoras”, completa.

 » A TECNOlOgIA E As gRANDEs 
EMPREsAs

Outro relatório mundial da Ac-
centure, o Technology Vision 2014 
(Visão Tecnológica 2014), reforça que 
grandes corporações estão cada vez 
mais atentas para o uso da tecnologia 
em seus negócios. De acordo com o 
documento, as corporações começam 
a aproveitar de seus tamanhos, capa-
cidades e escala para se transformar 
em companhias verdadeiramente di-
gitais e garantir inovações aliadas a 
resultados de negócios.

O Accenture Technology Vision 
2014 identifica seis tendências tec-
nológicas (detalhes no infográfico) 
que possibilitam às grandes empresas 
juntar-se às start-ups – previamente 
reconhecidas como agentes que ul-
trapassam os limites da inovação – 
para ganhar vantagens competitivas 
a partir das tecnologias digitais. O 
relatório constata que as empresas 
mais importantes buscam por estra-
tégias digitais por meio da mobilida-
de, análises e computação em nuvem 
para melhorar processos de negó-
cios, tirar proveito da inteligência 
em tempo real, expandir os limites 
das forças de trabalho tradicionais e 
transformar a forma como os dados 
são gerenciados e aplicados.

O diretor Global de Tecnologia 
da Accenture, Paul Daugherty, acre-
dita que a era digital chegou defini-
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tivamente às grandes empresas. “Ve-
mos grandes empresas com recursos, 
escala e estímulo que se reinventam 
graças à transformação digital e que 
agora reafirmam a liderança em seus 
mercados”, explica. “As empresas 
líderes têm adotado tecnologias di-
gitais para estimular seus processos 
de forma mais eficaz e transformar a 
maneira como elas encaram o mer-
cado, colaboram com seus parceiros, 
envolvem-se com os clientes e geren-
ciam transações. A tecnologia digital 

se torna rapidamente parte da estru-
tura de seu DNA operacional e elas 
estão prestes a se tornar as donas do 
poder digital do futuro”, completa.

Sobre o Technology Vision 
2014, Daugherty avalia que o es-
tudo dá seguimento à tendência 
apontada nas duas edições anterio-
res. “No ano passado, declaramos 
que todo negócio é um negócio di-
gital, seja ele reconhecido por seus 
líderes ou não. Agora, vemos que as 
tecnologias digitais percorrem to-

dos os aspectos dos negócios com o 
mais alto desempenho. Analisando 
as mudanças na tecnologia e o im-
pacto que estão tendo sobre as es-
tratégias e prioridades operacionais 
das organizações em todo o mun-
do, acreditamos que há enormes 
oportunidades para todos os execu-
tivos do alto escalão serem agentes 
de perturbação digital - para rein-
ventar e redefinir seus negócios e 
criar uma vantagem competitiva 
duradoura.” 

O Brasil continua sendo um 
país de otimistas, o que é uma boa 
notícia para os empresários, espe-
cialmente aqueles que têm a área de 
tecnologia como business. Os em-
presários, aliás, projetam esse oti-
mismo para 2014 e mais da metade 
deles acreditam em aumento do vo-
lume de contratações nos primeiros 
seis meses do ano. É o que aponta 
pesquisa da Catho e do Conecta, 
braço on-line do Ibope Inteligên-
cia, realizada com 500 empresas 
nacionais em outubro e novembro 
do ano passado.

O setor de comércio é o mais 
otimista: 56% dos entrevistados 
acreditam que o volume de contra-
tações deve aumentar nos próximos 
seis meses. Para 32%, o nível de con-
tratação deve permanecer no mesmo 
patamar e apenas 13% dos respon-
dentes apostam numa redução.

Outra pesquisa do Ibope Inte-
ligência, feita em parceria com a Worldwide In-
dependent Network of Market Research (Win), 
mostra que os brasileiros estão entre as populações 
mais otimistas do mundo para 2014. A pesquisa 
Barômetro Global de Otimismo, realizada em 65 
países com 66.806 entrevistados, mostra que 57% 
da população brasileira acredita que 2014 será me-
lhor do que 2013, o que coloca o país na sétima 

colocação do ranking global das populações mais 
otimistas (veja o gráfico). 

Embora ainda elevado, é preciso enfatizar que, 
pela primeira vez, o otimismo brasileiro sofre uma 
queda significativa: 15 pontos percentuais em re-
lação aos 72% do apurado para o ano de 2013, 
patamar que se mantinha desde 2008, sinalizando 
uma mudança de sentimento do brasileiro, sempre 
muito otimista nos últimos anos.

brasil, ainda um País de otimistas

73% Geórgia

AS DEZ
POPULAÇÕES
MAIS OTIMISTAS
PARA 2014 

72% Arábia Saudita
70% Fiji

67% Índia

60% Argélia
59% China

53% Kosovo
52% Bangladesh

57% Brasil e Colômbia

Fonte: Ibope Inteligência.
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Executivos de 20 países responderam à pergunta: quão 
importante é o investimento em tecnologia digital (como 
computação em nuvem, comércio eletrônico e redes 
sociais) para as seguintes áreas de seu negócio:

0% 100%

Não seiNão é
importante 

Tem leve
importância 

Tem alguma
importância 

Importância
moderada

Muito
importante 

1%
1%

35% 35% 22% 7%

Melhorar a eficiência das operações

21% 39% 26% 11% 0%
3%

Atrair e manter os melhores talentos

17% 27% 28% 22% 1%
5%

Melhorar o controle de gestão, supervisão e governança

18% 28% 31% 17% 0%
5%

Criar novos produtos e serviços

19% 25% 30% 21% 0%
5%

Abrir novos canais de venda

24% 37% 24% 13%
0%
2%

Melhorar a experiência do cliente

20% 25% 31% 20% 1%
4%

Aumentar as vendas

Legenda

fonte: CEO Briefing 2014 – The Global Agenda: Competing in a Digital World
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o mundo real se funde com o on-line com dispositivos móveis, objetos e dis-
positivos inteligentes que fornecem informações em tempo real. esta nova cama-
da de inteligência conectada aumenta as capacidades da força de trabalho, auto-
matiza processos e incorpora as máquinas em nossas vidas. Para os consumido-
res, isso proporciona novos níveis de capacitação; para as organizações, receber 
dados relevantes em tempo real significa que máquinas e funcionários podem 
agir e reagir de forma mais rápida e mais inteligente em praticamente qualquer 
situação. na área da saúde, por exemplo, a Philips criou um aplicativo piloto do 
google glass (tm) que permite que os médicos usem o visor para monitorar si-
multaneamente os sinais vitais de um paciente e reagir às evoluções de processos 
cirúrgicos, sem a necessidade de afastar-se do paciente ou procedimento.

a união entre o 
mundo físico e 

digital: quando 
a inteligência 

chega ao limite

tendências tecnolÓgicas 
Para grandes emPresas

 
Imagine uma força de 

trabalho que transcende seus fun-
cionários, formada de qualquer indivíduo 

disposto e conectado à internet. A tecnologia agora 
permite que as organizações aproveitem grandes con-

juntos de recursos em todo o mundo, assim como empresas 
como a MasterCard Incorporated e o Facebook   fazem através 

de organizações como Kaggle Inc. - uma rede global de cientistas 
da computação, matemáticos e cientistas de dados que competem 

para resolver problemas que vão desde encontrar os melhores voos 
até otimizar localizações de lojas de varejo. Canalizar esses esforços 
para alcançar os objetivos de negócio é um desafio, mas a oportuni-
dade é enorme: aproveitar uma força de trabalho imensa e ágil que 
está não só bem adequada para a resolução de alguns dos mais 

difíceis problemas de negócios de hoje, mas que também, em 
muitos casos, está motivada o suficiente para fazê-lo gra-

tuitamente.

As tecnologias de dados evoluem rapi-
damente, mas a maioria vem sendo adota-

da de forma fragmentada. Como resultado, 
os dados empresariais são muito subutiliza-

dos. No momento, apenas uma em cada cinco 
organizações integra dados em toda a empresa. 

Para obter o verdadeiro valor em potencial dos da-
dos, as empresas devem começar a tratá-los mais como 

uma cadeia de fornecimento, permitindo seu fluxo fácil 
e útil através de todas as suas organizações e, eventualmente, 

também ao longo de seus ecossistemas. Empresas como Google e 
Walgreens adotaram esta abordagem através da abertura de APIs (in-
terfaces de programação de aplicativos, na sigla em inglês); mais 
de 800 mil websites já utilizam os dados do Google Maps, e desen-
volvedores terceirizados são capazes de incluir em seus aplicativos 
a capacidade de ler códigos de barras de frascos de remédios sob 
prescrição do Walgreens, para que as pessoas possam fazer um novo 
pedido para as receitas.

cadeia de fornecimento 
de dados: mudar a 

forma como os dados 
são tratados Para 

amPliar a circulação 
das informações

da 
força de 

trabalho ao 
crowdsourcing: 

a ascensão da 
emPresa sem 
fronteiras
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O mundo do hardware é agora um caldeirão de 
inovação, à medida que a demanda por centros de da-
dos maiores e mais rápidos aumenta. Os avanços em 
áreas como consumo de energia, processadores, me-
mória de estado sólido e arquiteturas de infraestrutu-
ra estão dando às empresas novas e maciças oportuni-
dades de ampliar suas escalas, aumentar a eficiência, 
reduzir custos e permitir que seus sistemas executem 
em níveis mais elevados do que nunca. À medida que 
as empresas digitalizam seus negócios, cada vez mais 
elas verão o hardware como fundamental para possi-
bilitar sua próxima onda de crescimento.

aProveitando 
a hiPerescala: 
o hardaware 
está de volta

 
 

Ao imitar a 
mudança no mundo 

do consumidor, as empre-
sas estão adotando rapidamente 

aplicativos para ter maior agilidade opera-
cional. De acordo com a pesquisa da Accenture, 

54% das equipes de TI de melhor desempenho já im-
plementaram lojas de aplicativos corporativos, facilitando esta 

mudança para aplicativos simples e modulares para os funcionários. 
Os líderes de TI e os líderes de negócios devem estabelecer o papel de cada 

um no desenvolvimento de aplicativos em suas novas organizações di-
gitais, pois a pressão para a mudança é motivada pelo negócio. 

Eles também devem transformar o próprio processo de 
desenvolvimento de aplicativos, a fim de tirar parti-

do das novas tecnologias rapidamente, apoiar 
iterações regulares de software e, em 

última análise, acelerar o cresci-
mento de negócio.

 

negÓcios 
de aPlicativos: 
software como 

uma comPetência 
essencial no 

mundo 
digital

arquitetando 
a resiliência: 
“criado Para 
sobreviver 
ao fracasso” 
é o mantra 
do negÓcio 
incessante 

Na era digital, as 
empresas devem apoiar as 
exigências incessantes impos-
tas sobre seus processos, serviços 
e sistemas. Isso gera um efeito cascata 
em toda a organização, especialmente 
no escritório do Diretor de Informa-
ção, onde a necessidade de infraestru-
tura “sempre ligada” pode significar a 
diferença entre “business as usual” (em 
inglês, tudo como sempre) e a erosão 
do valor da marca. Empresas, como 

a  Netflix, que usa ferramen-
tas de teste automatizadas para 

atacar, deliberadamente, seus sis-
temas, como um meio para aumentar 
a sua resiliência, estão entre os líderes 
de TI atuais. Essas empresas garantem 
que seus sistemas sejam projetados e 
criados para o fracasso, tirando partido 
das tecnologias modulares e processos 
de teste avançados em vez de projetar 
especificações.

Fonte: Relatório Technology Vision 2014, da Accenture. 
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Meia-entrada 
de verdade

Lei federal dispõe sobre o 
benefício do pagamento da 

meia-entrada estudantil 
a partir de carteira 

de estudante com 
padrão unificado 

nacionalmente e 
certificação digital



Exatamente um ano após 
ser capa da idigital (edição 
12: janeiro/março 2013), 
a carteira de estudante 

volta a ser o tema principal da revista 
trimestral da ABRID. E por um bom 
motivo: em dezembro, foi publica-
da no Diário Oficial da União a lei 
12.933/2013, que trata do benefício 
da meia-entrada em eventos culturais 
e esportivos (leia a íntegra na página 
33). A nova lei – que já está em vigor, 
mas depende de regulamentação, sem 
data fixada, para ter efeitos cotidianos 
– estabelece os critérios para compra 
de ingressos com 50% de desconto 
para estudantes, idosos, pessoas com 
deficiência e jovens de 15 a 29 anos 
comprovadamente carentes.

Entre outros itens, a lei prevê 
criação de um modelo unificado 

nacional de docu-
mento estudantil, 
formação de ban-
co de dados com 
informações dos 
alunos beneficia-
dos e utilização de 
certificado digital. 
A emissão do do-
cumento, com va-
lidade de um ano, 
ficará a cargo da As-
sociação Nacional 
de Pós-Graduandos 
(ANPG), da União 
Brasileira dos Es-
tudantes Secun-
daristas (UBES) e 
da União Nacio-
nal dos Estudantes 
(UNE), das entida-
des estaduais e mu-
nicipais filiadas às 
três nacionais, dos 
Diretórios Centrais 
dos Estudantes e 
dos Centros e Dire-
tórios Acadêmicos.

O presidente 
da ABRID, Célio 
Ribeiro, acredita 

que a nova lei, além de dar moralida-
de à questão da meia-entrada, garan-
tindo o benefício a quem realmente 
precisa e tem direito, cria um impor-
tante mercado para as empresas de 
identificação. “Estamos falando em 
algo em torno de 50 milhões de estu-
dantes no Brasil e, pela legislação, é 
um documento que tem validade de 
um ano, ou seja, teoricamente você 
terá que todo ano renovar. A lei tam-
bém fala da necessidade da criação 
de banco de dados integrado, então, 
aí tem mais uma possibilidade inte-
ressante, além, é claro, da certifica-
ção digital”, observa. 

O presidente do Instituto Na-
cional de Tecnologia da Informa-
ção (ITI), Renato Martini, enfatiza 
que a certificação digital é essencial 

para a segurança do modelo: “Com 
o uso da certificação digital o con-
trole sobre a emissão da carteira es-
tudantil poderá ser mais rígido e o 
documento será bastante seguro. A 
medida também é importante para 
o ITI e para a ICP-Brasil, pois vai 
popularizar ainda mais o uso do 
certificado, que chegará a um novo 
público, os jovens, que poderão co-
nhecer, desde cedo, os benefícios da 
certificação digital”.

Como um certificado digital re-
gular só pode ser emitido para maio-
res de idade, a nova carteira de es-
tudante deve utilizar o certificado de 
atributo, conforme discutido duran-
te a parceria em 2012 entre ABRID, 
ITI, ANPG, UBES e UNE (detalhes 
na página 32). Segundo o diretor de 
Infraestrutura de Chaves Públicas do 
ITI, Maurício Coelho, o certificado 
de atributo é como uma certidão 
assinada. “É um arquivo também, 
assim como o certificado digital. O 
certificado digital tem informações 
lá dentro, tem as chaves associadas 
a ele que te permitem autenticar a 
assinatura. O certificado de atributo 
não tem chave nenhuma associada, 
ele tem aquelas informações que ca-
racterizam um atributo, uma quali-
ficação do seu titular. Esse atributo 
pode estar associado a um certifi-
cado, então, eu me identifico com 
o certificado digital e provo aquele 
atributo por certificado de atributo.”

Pela lei, a meia-entrada será as-
segurada em 40% do total dos in-
gressos disponíveis para cada evento 
cultural ou esportivo. O estudan-
te também tem acesso nacional ao 
benefício. A medida é importante 
porque já houve casos de recusa da 
carteirinha em cidades diferentes. 
Foi o que aconteceu com a brasilien-
se Marisa Mendes, 16 anos, aluna do 
segundo ano do ensino médio: “Fui 
de férias para Salvador e lá no cine-
ma não queriam aceitar minha car-
teira, porque era da minha escola em 

no início de 2013, a idigital destacoU 
o começo da ProdUção de Uma nova 
carteira de estUdante; agora, a lei 12.933 
institUi a qUestão da meia-entrada
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Brasília. Com essa nova lei, isso vai 
acabar. Ainda bem!”. 

 » ExPECTATIvA PElA 
REgulAMENTAçãO

Publicada a lei 12.933, em 26 de 
dezembro de 2013, de imediato sur-
giu o interesse da sociedade brasilei-
ra - envolvendo estudantes, agremia-
ções estudantis, produtores culturais 
e esportivos e o mercado de identifi-
cação – para conhecer os detalhes da 
nova carteira em conformidade com 
os padrões estabelecidos em lei.

Pela legislação, a emissão do 
documento do estudante compete 
à ANPG, UBES, UNE e entidades 
conveniadas às três. As instituições 
estudantis também são responsáveis 
pela disponibilização do banco de 
dados dos discentes, contendo nome 
do aluno e número da carteira. Já o 
modelo unificado nacionalmente do 
documento deve ser divulgado pelas 
mesmas entidades, com padrão es-
tabelecido em conjunto com o ITI, 
conforme obriga a lei, já 
que o documento terá 
certificação digital pa-
drão ICP-Brasil.

ANPG, UBES e 
UNE, no entanto, evi-
tam comentar como 
será o padrão da carteira 

e não responderam aos pedidos da 
idigital de entrevista para comentar 
a lei e o processo de regulamentação. 
Ainda assim, as entidades lançaram 
em março o site www.documento-
doestudante.com.br, no qual é pos-
sível ver um modelo e até solicitar 
o documento, mas sem qualquer 
especificação ou referência aos itens 
previstos em lei. As instituições fa-
zem apenas citação ao fato de que, 
pela lei 12.933/2013, o documento 
do estudante tem de ser emitido por 
ANPG, UBES ou UNE.

Célio Ribeiro entende que o 
padrão para o novo documento, 
como claramente diz a lei, preci-
sa ser divulgado em conjunto pelas 
entidades estudantis e pelo ITI e, 
necessariamente, tem de conter a 
certificação digital no padrão ICP
-Brasil. “Não foi publicada a norma 
regulamentadora, o que, ao nosso 
ver, significa que os efeitos da lei ain-
da não foram gerados. Vale salientar 
que não podemos nos ater apenas ao 

modelo do documen-
to, fisicamente falan-
do. Apesar disso ser 
de muita importância, 
existem outros pontos 
de relevância. A emis-
são e gerenciamento 
de certificados digitais 
– no modelo de certi-
ficado de atributo – e 
a criação, utilização e 
controle do banco de 
dados a ser obrigato-
riamente criado são 
temas sensíveis”.

O presidente da 
ABRID diz entender 
a pressa das organi-
zações dos estudantes 
em ver logo a questão 
da meia-entrada re-
solvida, mas observa 
que é preciso caute-
la para garantir um 
processo seguro e de 

acordo com a lei. “Entendo que há 
uma ansiedade muito grande para 
virar a chave, para sair de uma total 
desordem e iniciar o novo processo. 
Mas essa ansiedade deve ser evita-
da, pois pode prejudicar um proje-
to tão importante para o país. Não 
podemos correr o risco de lançar um 
documento frágil ou um sistema fa-
lho. Trata-se de um dos documentos 
mais cobiçados por fraudadores. A 
carteira de estudante significa 50% 
de desconto, isso quer dizer que a 
fraude traz resultado imediato e, na 
maioria das vezes, sem risco para o 
fraudador. Por isso, acreditamos que 
fisicamente deve ser um documento 
robusto, de difícil falsificação. Im-
portante que seja um documento 
eletrônico, que não traz significativo 
aumento de custo e minimiza muito 
a chance de falsificação”, completa.

Já o ITI, viu-se obrigado a di-
vulgar uma nota pública sobre o 
tema, já que tem sido procurado 
para autorizar a emissão de carteiras 
de estudante, atividade que efetiva-
mente não é do Instituto. Confira a 
íntegra do texto: 

“O Instituto Nacional de Tecno-
logia da Informação - ITI, autarquia 
federal vinculada à Casa Civil da Pre-
sidência da República, vem a público 
esclarecer que, nos termos da Lei nº 
12.933/2013 - que dispõe sobre o be-
nefício da meia-entrada para estudan-
tes, revoga a Medida Provisória 2.208 
e dá outras providências, não possui 
competência para autorizar a emissão 
de nenhum tipo de carteira estudantil.

As entidades definidas na lei fo-
ram objeto de escolha legislativa, não 
tendo o ITI participado do processo.

Não lhe compete, dessa forma, 
fiscalizar, credenciar ou autorizar a 
emissão de quaisquer carteiras estu-
dantis, mas, apenas, contribuir tec-
nicamente no que tange à identifica-
ção digital de seus usuários, obtida 
mediante a utilização das tecnologias 
regulamentadas pela ICP-Brasil.” 

a estUdante 
marisa mendes 
mostra a 
carteirinha 
emitida Pela 
escola, qUe foi 
recUsada em Uma 
viagem de férias
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Um Acordo de Cooperação Técnica assinado em 
novembro de 2012 permitiu a implantação de uma 

carteira de estudante em conformidade com a lei 
12.663/2012, a chamada Lei Geral da Copa, 
que regulamentou diversas medidas para a 
Copa das Confederações 2013 e a Copa do 
Mundo Fifa 2014, como a comprovação da 
condição de estudante para aquisição da meia

-entrada nos estádios de futebol.
O acordo foi assinado pela ABRID, ITI, 

ANPG, UBES e UNE e visou definir as especifi-
cações técnicas para o novo documento estudantil 

e criar padrões de segurança, além de uma estrutura 
para a recepção do certificado de atributos ICP-Bra-

sil. O acordo também permitiu orientar e subsidiar as 
entidades estudantis, aproximando-as das melhores tec-

nologias disponíveis no mercado. 
Durante a assinatura, o presidente Célio Ribeiro res-

saltou a relevância do trabalho da ABRID junto às orga-
nizações estudantis, dando suporte tecnológico para que 

possam ter um documento seguro, no qual os estudantes 
tenham o direito de serem identificados de maneira única 
com segurança física e eletrônica. “Esse é um passo muito 
importante, pois vai trazer a moralização desse sistema de 
identificação estudantil, que atualmente possui várias falhas, 
e garantir o direito do estudante de pagar meia-entrada nos 
grandes eventos que o Brasil irá receber”, disse, em 2012.

A nova lei 12.933, porém, é taxativa: “As normas desta Lei 
não se aplicam aos eventos Copa do Mundo FIFA de 2014 e 
Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016”. A vedação é destina-

da mais especificamente à concessão da meia-entrada nos jogos 
do mundial de futebol – que devem seguir a Lei Geral da Copa 

–, mas o presidente da ABRID espera que o trabalho 
feito em 2012 para elaborar a identidade estu-

dantil seja levado em consideração agora, 
na definição do novo modelo unificado 
nacional. “Nosso desejo é que aquilo 
que foi debatido e sugerido no âmbito 
do Acordo de Cooperação Técnica, com 

indicação de um documento robusto no 
meio físico e eletrônico, possa ser implantado e 

utilizado agora, na regulamentação da lei”, conclui.

Parceria entre abrid, iti e 
entidades estudantis
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o  É assegurado aos estudantes o acesso a salas de 

cinema, cineclUBES, teatros, espetáculos musicais e circen-
ses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entreteni-
mento, em todo o território nacional, promovidos por quais-
quer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou 
particulares, mediante pagamento da metade do preço do 
ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

§ 1o  O benefício previsto no caput não será cumulativo 
com quaisquer outras promoções e convênios e, também, 
não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmen-
te oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais.

§ 2o  Terão direito ao benefício os estudantes regular-
mente matriculados nos níveis e modalidades de educação 
e ensino previstos no Título V da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que comprovem sua condição de dis-
cente, mediante a apresentação, no momento da aquisição 
do ingresso e na portaria do local de realização do even-
to, da Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida 
pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela 
União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasilei-
ra dos Estudantes Secundaristas (UBES), pelas entidades 
estaduais e municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios 
Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretó-
rios Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada 
ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado 
e publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais 
antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), com certificação digital deste, podendo 
a carteira de identificação estudantil ter 50% (cinquenta 
por cento) de características locais.

§ 3o  (VETADO).
§ 4o  A Associação Nacional de Pós-Graduandos, a 

União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas e as entidades estudantis estaduais e 
municipais filiadas àquelas deverão disponibilizar um ban-
co de dados contendo o nome e o número de registro dos es-
tudantes portadores da Carteira de Identificação Estudantil 
(CIE), expedida nos termos desta Lei, aos estabelecimentos 
referidos no caput deste artigo e ao Poder Público.

§ 5o  A representação estudantil é obrigada a manter 
o documento comprobatório do vínculo do aluno com o 
estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da 
respectiva Carteira de Identificação Estudantil (CIE).

§ 6o  A Carteira de Identificação Estudantil (CIE) será 
válida da data de sua expedição até o dia 31 de março do 
ano subsequente.

§ 7o  (VETADO).
§ 8o  Também farão jus ao benefício da meia-entrada 

as pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante 
quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício 
no evento em que comprove estar nesta condição, na for-
ma do regulamento.

§ 9o  Também farão jus ao benefício da meia-entrada 
os jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda, inscritos 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) e cuja renda familiar mensal seja de até 2 
(dois) salários mínimos, na forma do regulamento.

§ 10.  A concessão do direito ao benefício da meia-en-
trada é assegurada em 40% (quarenta por cento) do total 
dos ingressos disponíveis para cada evento.

§ 11.  As normas desta Lei não se aplicam aos even-
tos Copa do Mundo FIFA de 2014 e Olimpíadas do Rio de 
Janeiro de 2016.

Art. 2o  O cumprimento do percentual de que trata 
o § 10 do art. 1o será aferido por meio de instrumento de 
controle que faculte ao público o acesso a informações 
atualizadas referentes ao quantitativo de ingressos de 
meia-entrada disponíveis para cada sessão.

§ 1o  As produtoras dos eventos deverão disponibilizar:
I - o número total de ingressos e o número de ingres-

sos disponíveis aos usuários da meia-entrada, em todos os 
pontos de venda de ingressos, de forma visível e clara;

II – o aviso de que houve o esgotamento dos ingres-
sos disponíveis aos usuários da meia-entrada em pontos 
de venda de ingressos, de forma visível e clara, quando 
for o caso.

§ 2o  Os estabelecimentos referidos no caput do art. 
1o deverão disponibilizar o relatório da venda de ingressos 
de cada evento à Associação Nacional de Pós-Graduan-
dos, à União Nacional dos Estudantes, à União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas, a entidades estudantis es-
taduais e municipais filiadas àquelas e ao Poder Público, 
interessados em consultar o cumprimento do disposto no 
§ 10 do art. 1o.

Art. 3o  Caberá aos órgãos públicos competentes fede-
rais, estaduais e municipais a fiscalização do cumprimen-
to desta Lei.

Parágrafo único.  A comprovação da emissão irre-
gular ou fraudulenta de carteiras estudantis acarretará à 
entidade emissora, conforme o caso, sem prejuízo das san-
ções administrativas e penais aplicáveis aos responsáveis 
pela irregularidade ou fraude:

I - multa;
II - suspensão temporária da autorização para emis-

são de carteiras estudantis; e
III - (VETADO).
Art. 4o  Os estabelecimentos referidos no caput do art. 

1o deverão afixar cartazes, em local visível da bilheteria 
e da portaria, de que constem as condições estabelecidas 
para o gozo da meia-entrada, com os telefones dos órgãos 
de fiscalização.

Art. 5o  Revoga-se a Medida Provisória no 2.208, de 17 
de agosto de 2001.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, gerando efeitos a partir da edição de sua norma re-
gulamentadora.

Brasília,  26  de dezembro de 2013; 192o da Indepen-
dência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF

Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, 
idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente 
carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, e revoga a Medida 
Provisória no 2.208, de 17 de agosto de 2001.

Presidência da República 
Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.933, DE 26 DEZEMBRO DE 2013.





Casos como o do condenado 
pelo mensalão Henrique 
Pizzolato, que fugiu para a 
Itália com documento falso, 
mostram a fragilidade do 
atual modelo brasileiro de 
identificação e reforçam a 

importância de implantar logo 
o Registro de Identidade Civil

E O 
RIC?



Era uma vez uma pessoa 
condenada pela Justiça 
que assumiu a identida-
de do irmão falecido, fez 

novos documentos, votou nas elei-
ções e fugiu para uma terra muito, 
muito distante. 

O relato pode parecer meio 
fantasioso ou a lá James Bond, mas 
nada tem a ver com ficção ou conto 
da carochinha. Foi exatamente o que 
aconteceu com Henrique Pizzolato, 
ex-diretor de Marketing do Banco 
do Brasil (BB), condenado em 2013 
a 12 anos e sete meses de prisão pelo 

Supremo Tribunal Federal no julga-
mento do mensalão.

Pizzolato fugiu do Brasil em se-
tembro do ano passado e foi preso, 
com a ajuda da Interpol, em 5 de 
fevereiro em Maranello, no norte da 
Itália. Para sair do Brasil, ele usou um 
passaporte em nome do irmão Celso 
Pizzolato, morto aos 24 anos de idade 
em um acidente de carro em 1978. 
O documento foi legalmente emiti-
do. Na verdade, Henrique Pizzolato 
simplesmente assumiu a identidade 
do irmão e, desde 2007, fazia docu-
mentos como se fosse Celso.  

Ele tinha RG, CPF e título de 
eleitor em nome do irmão. Henri-
que chegou, inclusive, a votar como 
se fosse Celso. Na eleição munici-
pal de 2008, “Celso”, morto há 35 
anos, votou nos dois turnos do plei-
to do Rio de Janeiro. Em março, o 
Brasil entregou ao governo italiano 
um pedido de extradição de Pizzo-
lato, mas a vinda para o País é incer-
ta porque o ex-diretor do BB tem 
dupla cidadania e o tratado entre os 
dois países não obriga a entrega de 
cidadãos nacionais.  

A fuga de Pizzolato expõe a fra-
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imagem divUlgada Pelo ministério da jUstiça em 2010 mostra a carteira de identidade, 
ainda em Uso, e o cartão ric, qUe teve a emissão sUsPensa
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gilidade do modelo atual de iden-
tificação civil brasileiro, que utiliza 
a mesma base tecnológica há deze-
nas de anos. O roubo de identida-
de é um crime previsto no Código 
Penal e frequente, especialmente 
diante do padrão ultrapassado em 
uso no Brasil. No mercado crimi-
noso é possível fazer quase tudo, 
desde um simples atestado médico 
até cédula de identidade, carteira 
de motorista ou CPF.

As vítimas sofrem consequên-
cias variadas, mas a maioria ligada 
a golpes financeiros. Os estelionatá-
rios fazem crediários, compram car-
ros, alugam imóveis, abrem contas 
bancárias e fazem empréstimos em 
nome de terceiros. Tudo isto a partir 
de documentos falsos. 

A preocupação com a identida-
de segura ressurge agora na mídia a 
partir do caso Pizzolato, mas não é 
nova no Brasil. Há anos o País dis-
cute a criação do RIC, o Registro de 
Identidade Civil, que deve substituir 
o atual modelo do RG. O piloto do 
RIC chegou a ser lançado oficial-
mente em 2010, no fim do governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi 
suspenso para reavaliação no ano 
seguinte, já na gestão da presidente 
Dilma Rousseff.

Enquanto prossegue a indefi-
nição sobre o RIC, o estado de São 
Paulo reorganizou o sistema de emis-
são da carteira de identidade. Efeti-
vamente, a emissão dos RGs é de 
responsabilidade dos governos dos 
estados e do Distrito Federal e São 
Paulo usa a prerrogativa para ampliar 
a segurança do documento (detalhes 
na página 44).

O presidente da ABRID, Célio 
Ribeiro, elogia a iniciativa de São 
Paulo: “o estado deu um belíssimo 
exemplo e demonstração do que tem 
de ser feito ao   puxar para si a res-
ponsabilidade de identificação dos 
seus cidadãos. Então, acreditamos 
que esse é um exemplo a ser seguin-

do por outras unidades da federação 
que ainda não têm seus sistemas pró-
prios”. Ribeiro também diz que o 
RIC vai sim ser implantado. 

“Eu sou realista e o RIC é uma 
realidade. Não existe hoje ninguém 
com coragem de enterrar esse pro-
jeto. Eu tenho certeza disso. Então, 
acredito que o caminho nosso, da 
ABRID, é fomentar, continuar dan-
do força para os estados buscarem os 
seus bancos de dados próprios, que 
posteriormente serão integrados em 
um sistema único central, e fazer esse 
trabalho que nós podemos fazer, que 
é nos colocarmos à disposição do go-
verno para auxiliar tecnicamente no 
que for preciso”, completa o presi-
dente da Associação.

Já o diretor de Identificação Di-
gital da ABRID, Edson Rezende, 
avalia que o Comitê Gestor do RIC 
– órgão criado pelo decreto presi-
dencial 7.166/2010 para cuidar do 
projeto, coordenado pelo Ministé-
rio da Justiça – está atuando agora 
de forma mais segmentada e técni-
ca. “Está caminhando, as reuniões 
estão sendo feitas, os resultados dos 
grupos técnicos estão sendo trazidos. 
Eu sou otimista de que a coisa está 
afunilando para estar saindo alguma 
coisa aí, porque muitas discussões 
que estavam travadas, os grupos téc-
nicos já apresentaram soluções.”

Diante de toda a expectativa por 
uma identidade mais segura, a idi-
gital conversou com Carlos César 
de Sousa Saraiva, integrante do Co-
mitê Gestor do RIC, presidente do 
Conselho Nacional dos Dirigentes 
de Órgãos Oficiais de Identificação 
Civil e Criminal (Conadi) e diretor 
do Instituto de Identificação do Dis-
trito Federal. Confira:

idigital: Qual o momento atual 
do RIC?

Carlos Saraiva:  O RIC está numa 
fase de análise do projeto piloto, que 
foi lançado e tentou emitir 100 mil 

carteiras. Agora temos que averiguar 
o que foi sucesso, quais os possíveis 
fracassos, como podemos consertar 
estes fracassos e se o sucesso pode 
ser colocado em prática e em larga 
escala. Temos que adequar a ideia 
a uma realidade. Às vezes a ideia é 
muito boa, mas, ao ser colocada em 
prática, ela traz muitos problemas. 
O momento é de avaliação.

id: O RIC foi lançado 
oficialmente no final do governo 
Lula e, posteriormente, após a 
produção de algumas unidades, 
foi descontinuado. Qual o motivo 
da interrupção?

CS: O projeto, na verdade, não está 
suspenso. Ele está sendo analisado, 
estudado. Os trabalhos seguem, em-
bora não esteja sendo emitido o do-
cumento. O motivo principal desse 
momento é que o RIC é um projeto 
muito mais complexo do que qual-
quer um de nós poderia pensar que 
fosse. É uma boa ideia, um bom pro-
jeto que traz muitas coisas positivas 
para a sociedade, mas uma coisa é a 
ideia, a outra é o projeto e outra é a 
viabilização desse projeto, e sua poste-
rior execução. Até o momento vimos 
que o projeto é muito complexo e te-
mos que analisar as soluções tecnoló-
gicas e seus custos.

id: O modelo de cartão que foi 
lançado em 2010 já não poderia 
ser implantado?

CS: Acredito que tudo na vida tem 
que ter um caminhar. Quando nas-
cemos nem engatinhamos, depois 
começamos a engatinhar, crescemos 
e aprendemos a dar os primeiros 
passos, e um dia conseguimos andar. 
E só conseguimos correr muito de-
pois, quando temos uma estrutura e 
uma coordenação muito bem feitas. 
Como podemos passar do oito para 
800 de uma só vez? Isso é viável? O 
problema no Brasil de identificação é 
muito sério. Hoje, a lei faculta a cada 
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estado emitir seu documento e cada 
um deles está em um nível de de-
senvolvimento. Assim como temos 
o DF com toda a base digitalizada 
e pesquisa no Afis, temos estado em 
que nem a pesquisa datiloscópica é 
feita. A disparidade da realidade do 
nosso país é muito diferente. Como 
vamos implantar este projeto no 
Brasil? Sendo assim, eu entendo que 
a participação da iniciativa privada é 
imprescindível. Mas tem pessoas que 
acreditam que não, que este é um 
projeto de Estado e, sendo assim, 
a iniciativa privada seria colocada 
em segundo ou terceiro plano. Mas 
eu não penso assim. É a iniciativa 
privada que tem a tecnologia. Esse 
projeto, o que vemos agora, é ape-
nas a ponta do iceberg. Há muita 
coisa ainda que temos que resolver. 
É fundamental que o Estado tenha 
um banco de dados digitalizado, que 
tenha um sistema Afis de boa qua-

lidade. E é fundamental 
que se invista em 

uma profissão 
que é dedicada a 
este tipo de ati-
vidade. Assim 
como o bisturi 

é feito para 
um cirur-
gião, o Afis 

é feito para 
o perito em 
papiloscopia 

trabalhar.  Temos que cogitar isso, 
pois estados como Minas Gerais e 
Maranhão não têm perito papilosco-
pista para trabalhar. O Afis não tra-
balha sozinho, assim como o bisturi 
não trabalha.

id: É possível estabelecer um 
prazo para a retomada da emissão 
dos cartões?

CS: A vida natural nos ensina muita 
coisa. Como eu relatei, nosso cami-
nhar é diferente. O projeto RIC hoje 
poderia estar um pouco mais avan-
çado que está? Sim. Mas posso afir-
mar que a maturidade de crescimen-
to da importância do projeto junto 
ao Comitê Gestor é muito grande. 
O Comitê Gestor está mais maduro 
e tomou pé de toda a situação. No 
meu entendimento, o projeto RIC 
inicia-se agora, quando pode ser 
discutida a viabilidade técnica com 
a financeira. O Comitê Gestor criou 
grupos de trabalho para fazer cada 
um dos trabalhos inerentes ao proje-
to e potencializar sua execução.

id: Como o Comitê Gestor vê 
as cobranças que voltaram a 
surgir por um documento mais 

seguro a partir de casos como 
o do Henrique Pizzolato?

CS:  Não sei como o Comitê Ges-
tor avalia esta questão. Não lembro 
se tivemos reunião após este caso. 
Todavia, o Comitê Gestor entende 
que o RIC é necessário, caso con-
trário não estaríamos lá. Agora, sa-
ber de uma coisa necessária até criar 
mecanismos para fazer o processo 
caminhar... O Comitê Gestor en-
tende que o fato que aconteceu com 
Henrique Pizzolato, e não apenas 
com ele, mas com milhões de bra-
sileiros todos os dias por causa da 
identificação civil, traz problemas 
gravíssimos à nação. Tem que haver 
uma solução para isso, mas de ma-
neira estudada, refletida. Todos nós 
queremos que este projeto seja exi-
toso. Ninguém mais que os órgãos 
de identificação do Brasil querem 
que este projeto tenha êxito.

id: Enquanto o Brasil não conta 
com um documento nacional com 
melhores elementos de segurança, 
São Paulo tomou a iniciativa e 
inicia a emissão de uma nova 
identidade. Esta é uma forma 
de pressão que pode acelerar o 
projeto do RIC?

CS: O que eu sei é que o pessoal de 
São Paulo não está implantando o 
documento para acelerar o projeto 
do RIC. Inclusive eles querem muito 
que o projeto do RIC dê certo. Ain-
da não tivemos uma reunião com o 
pessoal de São Paulo para tratar espe-
cificamente deste tema. Todavia, São 
Paulo é o único estado brasileiro que 
não assinou o termo de compromis-
so com o Ministério da Justiça para a 
emissão do RIC.

id: O exemplo de São Paulo 
pode ser uma tendência para 
outros estados?

CS: Sim. Este projeto pode desper-
tar em outros estados o interesse por 
ver as funcionalidades de um docu-
mento como esse.  A experiência de 
São Paulo será muito benéfica.

carlos saraiva, 
memBro do 

comitê gestor 
do ric

“eu entendo que 
a ParticiPação da 
iniciativa Privada 
é imPrescindível. 

é a iniciativa 
Privada que tem a 

tecnologia”
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Ministério da
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Planejamento,
Orçamento
e Gestão

Ministério do

Trabalho e
Emprego

Ministério da 

Previdência
Social

Ministério do
Desenvolvimento
Social e Combate
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Ministério da

Saúde

Ministério das
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Ministério do

Desenvolvimento
Agrário

Secretaria de
Direitos

Humanos
da Presidência
da República

Casa Civil
da Presidência
da República

Instituto
Nacional de

Tecnologia da
Informação

Conforme o decreto pre-
sidencial 7.166/2010, o 
Comitê Gestor do RIC é 
integrado por um repre-
sentante de cada órgão e 
entidade indicado.

O decreto ainda asse-
gura participação no Comitê 
Gestor de um representante por 
região geográfica de órgãos de iden-
tificação civil estadual ou distrital, 
integrantes do Sistema Nacional de 
Registro de Identificação Civil, bem 
como do Instituto Nacional de Iden-
tificação da Polícia Federal.

comitê 
gestor 
do ric

ric foi lançado em 2010

um dos últimos atos oficiais do mandato do ex
-presidente luiz inácio lula da silva foi o lançamento 
do ric. a solenidade, realizada no ministério da Justi-
ça em 30 de dezembro de 2010, contou com a entre-
ga dos dois primeiros cartões emitidos, para o próprio 
lula e para a então primeira-dama, marisa letícia.

o evento contou com toda a cúpula do governo e 
também com a presença do então presidente do tri-
bunal superior eleitoral (tse), enrique ricardo lewa-
ndowski. ele enfatizou o apoio da Justiça eleitoral à 
iniciativa e destacou a segurança do modelo esco-
lhido para a nova identidade: “os resultados obtidos 
por meio do ric são de extrema relevância, pois este 
documento, além de outras vantagens, poderá con-
tribuir para mitigar os graves prejuízos sofridos pelo 
estado por fraudes resultantes de falsidade ideoló-
gica em que os danos aos cofres públicos ficam na 
casa de dezenas de milhões de reais”.

Já o à época diretor do instituto nacional de 
identificação (ini), marcos elias de araújo, apre-
sentou o ric detalhadamente na solenidade e o 

classificou como o cartão mais atualizado do mundo. 
“este é o documento mais avançado que temos hoje 
e a função dele é aglutinar todos os outros nos próxi-
mos nove anos. esse processo começou hoje com o 
apoio do presidente da república e entendemos que 
ele acaba com as fraudes”, disse.

o ric foi lançado como piloto e deveria ter 
expansão progressiva pelos estados brasilei-
ros, com dois milhões de unidades emitidas 
já em 2011. no entanto, a emissão nunca 
chegou a acontecer, porque o projeto foi 
posto em reavaliação no início do governo 
dilma rousseff.

faBio rodrigUes pozzeBom/aBr
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SãO PAuLO TROCA PROCESSO DE EMISSãO 
DA IDENTIDADE

A nova cédula de identidade de São Paulo 
foi apresentada pelo governador Geraldo Al-
ckmin em 6 de fevereiro durante a inaugura-

ção da central que vai expedir as carteiras de identida-
de da região metropolitana da capital, no Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). 
Produzida a partir de coleta biométrica, a identidade 
agora dispensa o cidadão de arcar com o custo para 
fornecer a fotografia (promovendo uma verdadeira 
inclusão social), pois o sistema prevê uma captura ao 
vivo - digital e padronizada - da foto nos postos de 
atendimento.

Uma central no IIRGD e dez postos do interior 
já contam com os kits para a coleta eletrônica de 
digitais e fotos. Funcionam nas sedes dos Departa-
mentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinter). 
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, até mar-

ço, outros 200 kits foram enviados ao interior para 
ampliação dos serviços. Para o atendimento ao pú-
blico na capital, um projeto piloto também entrou 
em funcionamento no Poupatempo da Luz. Ainda 
de acordo com a  Secretaria,  a expectativa é que os 
550 postos do estado, incluindo os Poupatempos da 
capital, recebam os equipamentos eletrônicos até 
o fim do ano, conforme  estabelece o decreto nº 
59.721, de 6 de novembro de 2013.

A carteira possui nove itens de segurança no-
vos que buscam dificultar fraudes. Um deles é o 
QR Code, impresso no verso do RG, que permiti-
rá ao governo integrar com diversos sistemas e será 
mais uma ferramenta de autenticação. O código 
armazenará as informações do documento, como 
nome do portador, data de nascimento e de emissão.

 » DE MãOs DADAs COM A 
sEguRANçA PúBlICA

O novo sistema de coleta das digitais criará um 
banco de dados de identificação civil e criminal. Ge-
renciado pelo software Afis (Automated Fingerprint 
Identification System), a ferramenta guarda no banco 
de dados todas as digitais das novas carteiras de iden-
tidade emitidas.

A modernização do banco de dados vai permitir 
a Pesquisa de Fragmento de Latente Decadactilar e 
Pesquisa de Fragmento de Latente Palmar. Com isso, 
um fragmento de impressão digital ou da palma da 
mão periciado em uma cena de crime poderá ser 
comparado com as digitais cadastradas no acervo. A 

eqUiPe valid e diretoria do iirgd com o governador geraldo alckmin na 
inaUgUração da modernização do sistema de identidade do estado de são PaUlo

governador geraldo alckmin 
acomPanha o Processo de emissão de 
sUa nova carteira de identidade
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modernização conta com 
soluções de segurança valid
a modernização do iirgd marcou uma nova era para 

o instituto de identificação. conforme edital de licitação, a 
empresa vencedora deveria implantar o sistema em 90 dias 
a partir da assinatura do contrato, desafio que foi cumprido 
rigorosamente pela valid. através de suas ações empenho 
e agilidade, a valid mostra sua capacidade de atender às 
exigências descritas no projeto de modernização e traba-
lha desde novembro do ano passado, quando a companhia 
venceu a licitação. 

a valid vem contribuindo para a modernização dos pro-
cessos da entidade gerando diversas melhorias tanto para a 
gestão pública quanto para o cidadão. uma delas é a emissão 
da nova carteira de identidade do estado de são Paulo. o 
projeto envolve ainda a descentralização com 11 postos se-
guros de emissão da carteira de identidade espalhados pelo 
estado, criação de banco de dados biométricos com identi-
ficação civil e criminal em prontuário eletrônico, captura ao 
vivo de imagens (fotos, assinaturas e impressões digitais), 
sistema central e comparação biométrica automática através 
das impressões  digitais,  incorporando  maior  segurança e 
velocidade na entrega da carteira de identidade.

o projeto implantado pela valid está 100% aderente ao 
decreto nº 59.721, de 6 de novembro de 2013, que estabe-
lece o sistema eletrônico unificado de coleta biométrica no 
âmbito do estado de são Paulo.

segundo a secretaria da segurança Pública, o iirgd 
emite cerca de 400 mil documentos a cada 30 dias  e a  
modernização  do  sistema  trará  ao  estado  uma econo-
mia de mais de r$ 10 milhões por mês, já que o gasto com 
a emissão da carteira de identidade, que era de r$ 35,00, 
passa a ser de r$ 9,69.

o ceo do grupo valid, José roberto mauro, comemora o 
projeto: “a modernização do instituto de identificação ricar-
do gumbleton daunt e o início da emissão da nova carteira 
de identidade reforçam a estratégia da valid em oferecer aos 
estados brasileiros soluções completas, eficazes, otimizadas 
e seguras na emissão de documentos de identificação e ges-
tão de banco de dados e imagens”.

medida facilita o esclarecimento de 
delitos, indicando o possível autor.

Além de contribuir para o escla-
recimento de uma investigação po-
licial, até então sem elementos para 
apontar a autoria do crime, a solução 
implantada também possibilitará ao 
IIRGD, quando a base biométrica 
estiver mais difundida, sua aplicação 
com foco no caráter social, como, 
por exemplo, efetuar a identificação 
de indigentes.

Dentro do sistema, será criado, 
ainda, um banco de dados para ca-
dastro exclusivo de crianças a partir 
de 5 anos, o chamado “RG Estudan-
til”. O banco de dados t a m b é m 
está preparado para ser alimentado 
também pelos cadastros do Depar-
tamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP).

Funcionários da Polícia Civil já 
foram treinados para operar as fer-
ramentas do sistema, composto por 
um kit móvel com notebook, pad 
de assinatura, scanner, tripé, painel e 
máquina fotográfica digital.

governador  
geraldo  alckmin  no  
descerramento  da  Placa  
de  inaUgUração  do  iirgd, 
mostrando a carteira de 
identidade
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Cresce o uso da biometria, que 
amplia a segurança dos processos 
de identificação ao utilizar elementos 
corporais para identificar o cidadão

O quE 
VOCê é



Você por você mesmo. 
A biometria permite a 
identificação de uma 
pessoa a partir de deter-

minado elemento, ou elementos, do 
próprio corpo. Os especialistas em se-
gurança enfatizam que um bom pro-
cesso para identificar alguém inclui 
três fatores: o que a pessoa sabe, o que 
a pessoa tem e o que a pessoa é. Na 
primeira categoria está, por exemplo, 
uma senha. Já o que a pessoa tem, 
pode ser um cartão. E a biometria 
entra exatamente na terceira etapa, o 
que a pessoa é.

Há várias possibilidades de uso 
da biometria para identificar al-
guém, como a face, a íris, a voz e a 
mais difundida, a impressão digital. 
A aplicação dos métodos biométri-

cos vem crescendo em todo mundo 
e os usos são variados, como contro-
le de acesso, postos de fronteira e, 
claro, a simples confirmação de que 
você é você mesmo. 

Enquanto o cidadão come-
ça a sentir no cotidiano a presença 
maior da biometria, os estudiosos 
da área preveem efetivamente esta 
alta. Segundo o Gartner - grupo 
norte-americano de tecnologia que 
faz previsões a partir do trabalho de 
analistas, pesquisadores e consulto-
res espalhados por mais de 80 paí-
ses -, 30% das organizações devem 
usar a autenticação biométrica em 
dispositivos móveis até 2016. Hoje, 
este percentual está em apenas 5%, 
ou seja, o crescimento é acelerado e 
há grandes oportunidades de merca-

do no setor, especialmente em países 
como o Brasil, onde o uso da biome-
tria ainda é pequeno.

“Os usuários móveis resistem 
firmemente aos métodos de auten-
ticação que eram toleráveis   em PCs 
e ainda são necessários para reforçar 
o acesso seguro em dispositivos mó-
veis”, alerta o vice-presidente de Pes-
quisas do Gartner, Ant Allan. “Os lí-
deres de segurança devem gerenciar as 
expectativas dos usuários, e levar em 
conta a experiência do usuário sem 
comprometer a segurança”, comple-
ta. O Gartner acredita na possibilida-
de de uso combinado da autenticação 
biométrica com senhas para aumen-
tar os níveis de segurança.

No Brasil, um bom exemplo 
desse uso conjugado é o projeto 

o diagramador gilmar vitalino mostra o dedo indicador, 
a nova chave Biométrica Para acessar a conta Bancária
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piloto do cartão São 
Paulo para entrega de 
medicamentos de alto 
custo a pacientes do 
Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo (Icesp). A 
iniciativa atende demanda da Se-
cretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo e é desenvolvida em parceria 
pelas associadas ABRID Imprensa 
Oficial do Estado (Imesp) e G&D. 

O piloto permite a entrega cer-
tificada digitalmente em domicílio 
dos remédios às pessoas em trata-
mento no Icesp. No ato da entrega, 
um motoboy equipado com iPhone 
com dispositivo de leitura de cartão 
confirma os dados do paciente por 
meio do cartão São Paulo do usuá-
rio, senha pessoal e digital do indica-
dor direito, também lida via celular. 

Um dos setores que tem aumen-
tado a aplicação de meios biométri-
cos no País é o bancário. A auten-
ticação por meio da digital não só 
aumenta a segurança, como reduz 
etapas na identificação dos clientes. 
Facilitar os processos, aliás, é uma 
das preocupações da Federação Bra-
sileira dos Bancos (Febraban), como 
diz o diretor setorial de Prevenção a 
Fraudes da Entidade, Marcelo Câ-
mara: “A tendência agora é que o 
Brasil comece a retirar certas coisas 
que possam ser inconvenientes para 
o cliente”. 

O diagramador Gilmar Vitali-
no passou a usar em março a digital 
do dedo indicador para acessar sua 
conta bancária e está satisfeito com 
o aumento da proteção.  “Garan-

te segurança sim. 
Achei a máquina 
um pouco lenta 
para ler a digital, 
mas acredito que 
é porque está co-
meçando agora a 
popularizar, com 
certeza, logo logo 
vai estar mais ágil. 
O importante 
mesmo é a certeza 
de que ninguém 
vai poder usar a 
minha conta ban-

cária, mesmo que roubem meu car-
tão”, comemora.

A questão do uso da biometria 
por causa da segurança é prioritária 
para os bancos. Segundo a Febraban, 
as perdas das instituições com frau-
des eletrônicas somaram R$ 1,4 bi-
lhão em 2012. O montante é 6,7% 
menor que o verificado em 2011, 
quando os prejuízos causados por 
golpes em canais eletrônicos de aten-
dimento ao cliente – incluindo tele-
fone, internet, mobile banking, cai-
xas eletrônicos, cartões de crédito e 
de débito – somaram R$ 1,5 bilhão. 

O volume é ex-
pressivo, mas é pre-
ciso observar que 
as fraudes atingem 
menos de 0,007% 
das transações ban-
cárias, que ganham 
mais segurança 

com a adoção da biometria. Para 
Marcelo Câmara, a esperada queda 
ou mesmo a estabilização das perdas 
com fraudes devem ser comemora-
das, já que a tendência de recuo nos 
danos causados acontece mesmo com 
o número crescente de contas e de 
operações bancárias. Em um interva-
lo de seis anos, a quantidade de con-
tas subiu 59% nos bancos brasileiros, 
e a de transações, 168%. 

 » BIOMETRIA ElEITORAl
A biometria também está agre-

gando mais segurança a um dos 
maiores casos de sucesso do Brasil: a 
votação eletrônica. Iniciada na déca-
da de 1990, a eleição informatizada 
brasileira é a maior do mundo e, em 
2008, testou pela primeira vez o uso 
da urna biométrica.

No processo eleitoral, a bio-
metria é usada na identificação do 
eleitor no momento da votação, tor-
nando praticamente inviável a ten-
tativa de fraudar a identificação do 
votante. Acoplado à urna eletrônica, 
o leitor biométrico confirma a iden-
tidade de cada pessoa por meio de 
impressões digitais armazenadas no 
banco de dados da Justiça Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral, 
responsável pela organização das 
eleições, comemora o sucesso da 
tecnologia, como diz o secretário de 
Tecnologia da Informação da insti-
tuição, Giuseppe Janino: “O balan-
ço é muito positivo, principalmente 

em 2014, 22 milhões de 
eleitores vão liBerar 

a Urna eletrônica 
Por meio da digital

simUlação 
do Uso 
da Urna 
Biométrica 
realizada 
no distrito 
federal
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na questão da credibilidade no ato 
da identificação. Com a identifica-
ção biométrica nós praticamente 
garantimos a inviabilidade de uma 
pessoa passar por outra na seção 
eleitoral. É a garantia de que a pes-
soa que está ali se identificando é a 
mesma que fez o registro”. 

O uso da urna biométrica vem 
crescendo gradualmente. No piloto 
da eleição municipal de 2008, ape-
nas três cidades utilizaram a novida-
de: Colorado do Oeste (RO), Fátima 
do Sul (MS) e São João Batista (SC). 
Nas três localidades, foram recadas-
trados mais de 40 mil eleitores, com 
a coleta das imagens das digitais para 
o banco de dados. 

O chefe do cartório eleitoral de 
São João Batista, Vanderlei Correa, 
disse que a cidade tratou o recadas-
tramento com pompa. “A promes-
sa da biometria ativou a curiosida-
de das autoridades e da mídia. Era 
a primeira vez que viam equipa-
mentos como aqueles”, comentou. 
Já o responsável pelo cartório de 
Fátima do Sul, Flávio Nichikuma, 
também recorda o interesse popu-
lar pelo recadastramento: “Os re-

presentantes do Tribunal (Regional 
Eleitoral, que faz o recadastramen-
to em cada estado) abordavam as 
pessoas dizendo que era uma no-
vidade, que não havia em nenhum 
lugar do mundo. O povo ficava 
curioso e fazia o recadastramento”.

Com o sucesso do piloto no in-
terior do Mato Grosso do Sul, Ron-
dônia e Santa Catarina, a Justiça 
Eleitoral decidiu dar continuidade 
ao projeto de identificação biométri-

ca em 2010 em outros 57 municí-
pios. Dessa forma, nas eleições gerais 
daquele ano 1,1 milhão de eleitores 
de 60 municípios em 23 estados vo-
tou após a identificação pela tecno-
logia biométrica.

O recadastramento biométrico 
prosseguiu para o pleito de 2012. 
No período, foram convocados a 
participar da revisão eleitoral pou-
co mais de 7 milhões de eleitores de 
235 novos municípios de diversos 
estados, sendo que o recadastramen-
to foi realizado em todas as cidades 
de Alagoas e de Sergipe e nas capitais 
Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Por-
to Velho (RO).

E agora em 2014, nas eleições 
marcadas para 5 de outubro, a pre-
visão do TSE é de que mais de 22 
milhões dos cerca de 142 milhões de 
eleitores brasileiros usem as digitais 
para liberar a urna. Cidadãos de 791 
municípios vão ter a chance de uti-
lizar a urna biométrica. No Distrito 
Federal e nos estados de Alagoas, 
Amapá e Sergipe todos os eleitores 
vão votar biometricamente. A Justi-
ça Eleitoral trabalha com a meta de 
recadastrar 100% dos eleitores e per-
mitir a total biometria nas eleições 
para o pleito geral de 2018. 

ministro marco aUrélio faz o recadastramento 
Biométrico na sede do tse, em Brasília

coleta de digitais dos eleitores Permite a 
formação do Banco de dados da jUstiça eleitoral
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O Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT) iniciou 

em 2012 o uso da biometria para 
identificação de apenados, é o Probio 

– Projeto de Controle Biométrico para 
Benefícios de Penas. 

A demanda surgiu porque a cada dois 
meses os apenados em regime aberto ou se-

miaberto têm de se apresentar na Vara de Exe-
cuções Penais do Distrito Federal para atividades 

diversas, como atualização de endereço e tomar 
conhecimento de decisões judiciais.

São cerca de 7 mil pessoas que são atendidas 
em apenas uma semana, provocando grande sobre-
carga de serviços, já que há carência de servidores 
para fazer o trabalho. A identificação dessas pesso-
as era um processo bastante moroso, já que muitos 
compareciam sem documentos, com documentos 
falsos ou simplesmente mandavam parentes pareci-
dos em seus lugares.

 
 Para resol-
ver as longas filas e demais 
problemas dos apenados na chama-
da semana de apresentação, o TJDFT 
criou este ano o Probio, por meio do qual 
os condenados são identificados por reco-
nhecimento facial de movimento em tempo 
real. A iniciativa é pioneira no Judiciário e 
tem como objetivo conferir maior segurança e 
agilidade à identificação de apenados que preci-
sam comparecer bimestralmente em juízo.

Os resultados são bastante positivos, com 
atendimento mais ágil e fácil, além da identifi-
cação virtualmente instantânea dos apenados. Os 
servidores também trabalham agora mais confian-
tes e seguros, já que a responsabilidade de confir-
mar a identificação dos apenados é do sistema – que 
tem precisão média de 85% e frequência da inci-
dência de precisão de 99,99%. Não houve casos de 
falso positivo ou falso negativo no piloto desenvol-
vido em 2012.

tribunal de Justiça do 
df usa reconhecimento 

facial de aPenados



PALAVRA DE ESPECIALISTA
Confira o que pensam representantes das associadas 

ABRID sobre o uso da biometria no Brasil

O uso da biometria é um processo natural e gradual 
que exige amadurecimento dos usuários, bem 

como da tecnologia, para que a mesma torne-se 
mais confiável, acessível e barata. Conforme esse 
aprimoramento tecnológico aconteça, o mercado 

responderá com uso cada vez maior. O que está evidente 
é que a utilização da biometria deverá dominar o 

processo de identificação, sendo essa uma ação já 
iniciada e sem possibilidade de retrocesso.”

Ismael Akiyama, Diretor Presidente da Akiyama

Soluções biométricas não são apenas seguras, mas 
apresentam também comodidade, portanto, passarão 
a fazer parte do dia a dia dos cidadãos e, de maneira 

natural, serão incorporadas aos costumes e hábitos 
diários. Seja no momento de realizar uma transação 

bancária utilizando suas impressões digitais sem 
precisar lembrar de diversas senhas, seja na rapidez 

de autenticação no transporte coletivo ou no registro 
e controle de acesso a prédios residenciais e comercias, 

entre outras atividades dos cidadãos.”
Willian Lemes, Payment TC 
Manager Brasil da Morpho

Além de ajudar no combate a fraudes, o uso da 
biometria também traz maior conveniência e 
praticidade ao cidadão. Apesar do avanço da tecnologia 
biométrica nos últimos anos e de sua disponibilidade 
no mercado, o emprego da biometria ainda é pouco 
explorado no Brasil. De qualquer forma, para que 
sejam desenvolvidos serviços ao cidadão baseados 
em biometria, ainda é preciso que os governos 
disponibilizem acesso a um banco de dados 
biométrico comum e confiável.”
Bruno Benevento, Gerente de Contas da Infineon
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A biometria é bem aceita pela sociedade que já 
entendeu os seus benefícios, em particular na proteção 

da identidade do próprio cidadão. A identidade 
deixará de ser algo puramente físico como é hoje 
(p.ex. RG) para ser algo digital compatível com 

uma sociedade moderna e informatizada. O próprio 
papel dos agentes públicos encarregados de identificar 

o cidadão evoluirá para permitir a identificação 
também eletrônica através da biometria.”

Igor Rocha, Presidente da Unidade de 
Negócios Identity as a Service da Serasa

Num primeiro plano, importa referir o papel 
das soluções biométricas como globalmente 

impulsionadoras da segurança pública. Porém, para 
o cidadão de hoje, biometria já não significa apenas 
segurança para todos, mas processos fáceis, rápidos e 

convenientes, muito mais adequados aos rápidos ritmos 
de vida, à exigência dos consumidores por serviços de 

excelência e à ampla aceitação da tecnologia como 
essencial nas nossas vidas.”

Leidivino Natal da Silva, Country Director da 
Vision-Box Brazil & America Latina

A biometria, como fator de identificação 
dos cidadãos, pode trazer uma redução 
substancial no nível de fraudes 
do mercado. Por ser um meio de 
identificação que reduz a possibilidade de 
duplicação, traz benefícios de segurança 
atrelados à facilidade de seu uso, pois não 
necessita de nenhum dispositivo externo 
ou lembrança de senha de segurança.”
Paulo Veloso, Diretor de Vendas – 
América Latina da Thales e-Security
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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 di-

vidam seus casos de sucesso com você.

Boa leitura.



RESUMO
O projeto de governo ele-

trônico em Omã, já com 10 
anos, engloba o uso de Car-
teiras Eletrônicas, Carteira de 
Identidade Eletrônica, Identi-
dade Móvel, Passaporte eletrô-
nico. Isso faz com que ela seja 
exemplo e pioneira em uso de 
soluções digitais.

PALAVRAS-CHAVE
Governo eletrônico, Go-

verno, Segurança.

ABSTRACT
Oman’s eGovernment pro-

ject, 10 years old, encompasses 
the use of Electronic Wallets, 
Wallet Electronic Identity, Mo-
bile Identity, Electronic Passport. 
This makes Oman an example 
and a pioneer in the use of digital 
solutions.

KEYWORDS
eGovernment, Government, 

Security..
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POR JAMES dE MELLOw

No mundo todo, há um 
impulso real por trás 
do uso dos sistemas de 
acesso, autenticação e 

identidade eletrônica para melhorar 
a qualidade e a eficiência dos serviços 
públicos. No entanto, até mesmo pa-
íses que reconhecem os benefícios de 
uma abordagem moderna da gover-
nança e da cidadania têm um longo 
caminho a percorrer em termos de 
percepção de suas ambições, graças à 
magnitude dos sistemas que precisam 
ser digitalizados. Uma exceção notá-
vel é Omã, que já está há mais de uma 
década no que é um dos programas 

de governo eletrônico mais abran-
gentes do planeta. Como resultado, o 
mais antigo estado independente do 
mundo árabe tornou-se um modelo 
para a nação digital do futuro. 

Na medida em que se tornou o 
padrão dos benefícios de governo 
eletrônico, Omã - que atualmente 
conta com uma população de cerca 
de 3,8 milhões de pessoas - estabe-
leceu objetivos claros em cada eta-
pa. Por trás dessa implementação, 
de uma moderna infraestrutura de 
TI, estava um desejo de dar aos ci-
dadãos um acesso mais conveniente, 
abrangente e eficiente a uma série de 

serviços públicos essenciais. Além 
disso, os sistemas de governo eletrô-
nico poderiam aumentar a seguran-
ça e a participação na vida pública e 
estabelecer uma plataforma para ob-
jetivos mais amplos, tais como a di-
versificação da economia e a criação 
de oportunidades de emprego para a 
população residente. 

 O projeto de governo eletrônico 
de Omã começou em 2002, quando 
o país introduziu um Sistema de Re-
gistro Nacional: um banco de dados 
único e centralizado que mantém os 
registros de todos os cidadãos e que 
forneceu a base para as iniciativas 
posteriores de governo eletrônico de 
todo o país. Como ponto de partida, 

NAÇãO PIONEIRA: 
PROjETO DE GOVERNO 
ELETRÔNICO DE OMã 
já TEM 10 ANOS 
E TRANSfORMOu 
A RELAÇãO DOS 
CIDADãOS COM O 
ESTADO

caso / artigo
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Omã lançou um sistema nacional de 
identidade eletrônica. Utilizando a 
tecnologia de cartão inteligente se-
guro, ela forneceu a milhões de oma-
nenses – pela primeira vez – uma 
credencial de identidade única e 
conveniente, que também incorpo-
rava a carteira de motorista e funções 
de controle de fronteira. 

 » DO CARTãO AO TElEfONE
Omã agiu rápido para aproveitar 

essas conquistas iniciais e, em 2009, 
uma função de carteira eletrônica 
(ePurse) pré-paga foi adicionada à 
carteira de identidade eletrônica. Isso 
deu aos cidadãos a oportunidade de 
pagar de forma rápida e fácil diversos 
procedimentos oficiais, mesmo que  
eles não tivessem acesso ao sistema 
bancário convencional. Em 2011, 
foram agregadas a identificação e au-
tenticação eletrônicas de eleitor. Nos 
próximos meses, a carteira de iden-
tidade eletrônica dará aos cidadãos 
acesso a diversos serviços governa-
mentais on-line. Ainda não satisfeito 
em desfrutar os louros, o governo de 
Omã também introduziu a opção da 
Identidade Móvel. Esta incorpora 
um equivalente eletrônico de uma 
carteira de identidade física no tele-

fone celular do usuário, permitindo 
que os cidadãos assinem documen-
tos legalmente vinculativos e aces-
sem serviços onde quer que estejam. 

Indo além, a mais recente inves-
tida de Omã para levar a tecnologia 
a seus serviços prestados ao cidadão 
é o Passaporte Eletrônico: docu-
mento de viagem com tecnologia 
de ponta que carrega informações 
pessoais, impressões digitais e fo-
tografias integradas a ele. Além de 
possuir software de segurança top 
de linha, os passaportes eletrônicos 
melhorarão radicalmente a velo-
cidade e a eficiência dos processos 
administrativos de fronteira e farão 
com que as experiências dos viajan-
tes sejam mais tranquilas. 

“Omã tornou-se um verdadeiro 
modelo de governo eletrônico”, diz 
Hisham Surakhi, Vice-Presidente de 
Programas de Governo, Oriente Mé-
dio, na Gemalto. “Ele comprovou 
sem dúvida alguma que o conceito 
de nação digital não é uma ambição 
inverossímil ou irreal”.

A velocidade e a extensão da 
transformação de Omã não passa-
ram despercebidas. Em junho de 
2009, o Sistema de Estado Civil da 
Polícia Real de Omã para registros 

nacionais recebeu um importante 
prêmio das Nações Unidas em reco-
nhecimento à excelência no serviço 
público. Um ano depois, a mesma 
entidade classificou Omã como o 
país mais progressivo do mundo em 
seu Relatório de Desenvolvimento 
Humano. Em 2012, Omã foi clas-
sificada em 16º lugar no Índice bie-
nal de participação eletrônica das 
Nações Unidas. Mais perto de casa, 
o Sistema de Registro Nacional e 
o Sistema de Votação com Cartei-
ra de Identidade Eletrônica foram 
reconhecidos com o prêmio Sultan 
Qaboos Awards pela Excelência em 
Governo Eletrônico - o mais presti-
giado prêmio de TI em Omã. 

A transformação de Omã com-
provou a seus cidadãos que o gover-
no eletrônico é um poderoso habi-
litador, oferecendo maior respon-
sabilidade, acessibilidade e conve-
niência dos serviços públicos, que, 
agora, são uma parte fundamental 
da sociedade moderna.

sobre o autor
James de Mellow é editor da re-

vista “The Review”, da Gemalto. 
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RESUMO
Os governos de economias maduras es-

tão cada vez mais vendo os cidadãos como 
“consumidores”, principalmente porque 
estes já não fazem diferença entre os servi-
ços prestados pelo governo e os adquiridos 
no mercado. Tecnologia e conveniências 
modernas estão redefinindo as expectativas 
das populações em todo o mundo. Como 
resultado, os cidadãos estão ajudando a in-
centivar e moldar futuros programas e so-
luções governamentais de identidade. Por 
exemplo, a introdução de “eGates” para 
diminuir o tempo de cruzamento de fron-
teira, identidade eletrônica para proteger 
os direitos humanos básicos e a segurança 
dos cidadãos e soluções de emissão segura 
distribuída de documentos de identidade 
para proporcionar maior praticidade e eco-
nomia de custos e tempo. Este artigo irá 
examinar essas e outras inovações em iden-
tidade governamental centrada no cidadão.

PALAVRAS-CHAVE
Passaportes eletrônicos, Identidades 

eletrônicas, Governo, Cartões inteligentes.

ABSTRACT
Governments in mature economies are 

increasingly viewing citizens as ‘consumers” 
– primarily because citizens no longer diffe-
rentiate between services delivered by the go-
vernment and those purchased in the marke-
tplace.   Technology and modern convenien-
ces have reset the expectations of populations 
worldwide.  As a result, citizens are helping 
to drive and shape future government ID 
programs and solutions. For instance the in-
troduction of eGates to speed border crossing 
time; eIDs to protect citizens’ basic human 
rights and security; and distributed secure ID 
issuance solutions to provide greater conve-
nience, time- and cost-savings.  This article 
will examine these and other citizen-centric 
government ID innovations.

KEYWORDS
ePassports, eIDs, Government, Smart 

Cards.
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POR JORgE CAStRiLLO

A tendência à adoção de 
soluções de identidade 
eletrônica (eID) e pas-
saporte eletrônico vem 

crescendo em popularidade nos últi-
mos anos. Os governos estão cada vez 
mais reconhecendo a necessidade de 
atender às necessidades reais e especí-
ficas de suas populações. Em 2014, a 
expectativa é que essa tendência passe 
por uma transição até virar norma.

Os governos estão buscando 
soluções de identidade segura pro-
jetadas para atender às necessidades 
peculiares de cidadãos, incluindo 
a demanda por maior segurança, 

praticidade e economia de tempo e 
custos. Além de proteger identidades 
e fronteiras, as soluções de identida-
de eletrônica e passaporte eletrônico 
estão sendo projetadas para ajudar 
a melhorar o dia a dia do cidadão. 
Como resultado, o conceito de do-
cumentos de identidade eletrônica e 
passaportes eletrônicos com tecno-
logias e aplicações múltiplas atingiu 
um patamar totalmente novo. 

Embora os programas governa-
mentais de identidade e passaporte 
sejam historicamente impulsionados 
por objetivos associados a segurança 
básica, normas técnicas e maior efi-

ciência dos serviços governamentais, 
o novo modelo, mais amigável ao 
cidadão, está motivando os governos 
a serem muito mais conscientes das 
expectativas dos cidadãos, tais como:
•	 Melhor prestação de serviços
•	 Menor tempo de espera
•	 Facilidade de uso
•	 Confiabilidade na privacidade 

de dados e segurança das tran-
sações
Os governos de economias ma-

duras estão cada vez mais vendo os 
cidadãos como “consumidores”, 
principalmente porque estes já não 
fazem diferença entre os serviços 
prestados pelo governo e os adquiri-
dos no mercado. 

DA TENDêNCIA à 
NORMA: SOLuÇõES 
EM IDENTIDADE 
GOVERNAMENTAL 
CENTRADAS NO 
CIDADãO

caso / artigo
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 » A EvOluçãO DA TECNOlOgIA 
DE IDENTIDADE ElETRôNICA E 
PAssAPORTE ElETRôNICO

A década de 90 viu a evolução 
dos documentos de identidade de 
documentos de papel para as cre-
denciais eletrônicas do tamanho de 
um cartão de crédito, capazes de 
integrar uma variedade de recursos 
de segurança. Em meados da déca-
da de 90, projetos governamentais 
cada vez mais lançaram mão de 
poderosos documentos de identi-
dade multiuso capazes de manter 
os maiores níveis de segurança e, 
ao mesmo tempo, cumprir funções 
como permissão de acesso a instala-
ções seguras, cruzamento mais rápi-

do de fronteiras, serviços de carteira 
de motorista, registro de veículo, 
identidade para direitos eleitorais e 
serviços de saúde, entre outros. Os 
documentos de identidade eletrôni-
cas e passaportes eletrônicos gradu-
almente provocaram a elevação do 
nível de segurança e funcionalidade 
a novos patamares, proporcionando 
vantagens como maior praticidade 
e economia de tempo a cidadãos 
e pessoas em viagem. A adoção de 
“e-Gates”, que automatizam a fun-
ção de controle de fronteiras, está 
atualmente em operação em mais 
de 40 aeroportos na Europa e Ásia. 
Essa inovação centrada no cidadão 
permite que os viajantes levem ape-

nas entre 30 a 45 segundos para 
atravessar as barreiras de controle e 
também reduz custos, diminuindo 
significativamente a necessidade de 
mão de obra. 

Este artigo analisa alguns dos 
desafios práticos da criação de pro-
gramas de identidade centrados no 
cidadão, bem como a dinâmica en-
volvida na resposta a estes desafios. 

A Costa Rica é um ótimo 
exemplo de um país que colocou 
seus cidadãos em primeiro lugar ao 
desenvolver um programa de iden-
tidade eletrônica para proteger os 
direitos humanos fundamentais de 
residentes legais. 

 » COsTA RICA: uMA 
ABORDAgEM CENTRADA NO 
CIDADãO

A economia costa-riquenha em 
rápido desenvolvimento representa 
um forte apelo a imigrantes da re-
gião. Com uma população de mais 
de quatro milhões, a Costa Rica é o 
lar de cerca de 200.000 residentes 
estrangeiros legais. De fácil falsifica-
ção, os documentos de residente es-
trangeiro baseados em papel criaram 
problemas sociais, econômicos e de 
segurança. Com centenas de milha-
res de trabalhadores ilegais sobrecar-
regando o sistema nacional de bem
-estar social, a Costa Rica decidiu 
não apenas substituir os documentos 
de identidade inseguros, mas tam-
bém revisar sua estrutura legislativa e 
constitucional. Hoje, os direitos dos 
cidadãos são protegidos por meio da 
emissão de carteiras de identidade 
seguras para os residentes legais.

Para atender a esse ideal, o go-
verno da Costa Rica selecionou cre-
denciais comprovadas, baseadas na 
mesma plataforma de mídia óptica 
de segurança usada no programa 
bem-sucedido de visto permanente 
dos EUA (o “Green Card”). O ob-
jetivo era a introdução de um car-
tão de residente estrangeiro seguro, 
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de nível internacional, compatível 
com o Green Card dos EUA. O 
novo documento de identidade de 
residente estrangeiro da Costa Ris-
ca incorporou vários recursos de 
resistência a falsificação, biometria 
legível eletronicamente e armazena-
mento seguro de dados para evitar 
adulterações e suportar vários anos 
de uso. Para oferecer aos residentes 
máxima praticidade e economia de 
tempo e custos, o governo recorreu 
à HID Global para implementar 
um sistema completo de gestão de 
identidade para controlar todo o 
processo, desde a captura de dados 
à emissão dos documentos. Esta 
solução de gestão de emissão inte-
grada e modular oferece verificações 
biométricas baseadas em todas as 
fases de captura de dados, inscrição 
e emissão, a fim de evitar adultera-
ção, duplicação e interferências. 

Além disso, para atender às ne-
cessidades de uma população geo-
graficamente dispersa, os dados de 
solicitações de inscrição/renovação 
são coletados em diversos locais e 
em locações remotas. Um sistema 
de gestão de identidade coleta re-
motamente os dados para auten-
ticação, verificação e aprovação de 
documentos. Em seguida, os dados 

são enviados para um banco de da-
dos no servidor do sistema princi-
pal, onde sistemas exclusivos de 
verificação de solicitantes verificam 
a autenticidade das informações. 
Os direitos e privilégios legais dos 
cidadãos da Costa Rica estão agora 
protegidos, enquanto os estrangei-
ros residentes legais têm garantia de 
acesso aos serviços sociais do país.

 » DINâMICA sOCIAl lEvANDO 
à NECEssIDADE DE EMIssãO 
DIsTRIBuíDA NA AMéRICA lATINA 
E OuTROs lOCAIs

Conforme os cidadãos de merca-
dos mais maduros cada vez mais ado-
tam uma mentalidade de “consumi-
dor” em seu dia a dia, os governos es-
tão procurando soluções de identidade 
que atendam às expectativas cada vez 
maiores de serviços mais fáceis, práti-
cos e acessíveis. De uma forma mais 
específica, os cidadãos de hoje esperam 
serviços como emissão instantânea de 
identidade segura para um processa-
mento mais rápido, praticidade e eco-
nomia de tempo e custos. Felizmente, 
esta nova onda de tecnologias de per-
sonalização de identidade é capaz de 
replicar o rendimento de instalações 
centralizadas, com maior eficiência e 
economia de escala. 

De uma perspectiva global, gran-
des grupos populacionais muitas ve-
zes se localizam em áreas remotas ou 
periféricas, longe de uma central de 
emissão de documentos de identida-
de. Para esses cidadãos, não é viável 
nem econômico viajar distâncias que, 
muitas vezes, são de centenas de qui-
lômetros a fim de solicitar ou renovar 
um documento de identidade. Seja 
em pequenos centros urbanos, seja em 
regiões geograficamente afastadas ou 
em áreas dispersas da América Latina 
e outras regiões do mundo, a propo-
sição de valor da “emissão instantânea 
in loco” através da descentralização 
das soluções de inscrição e emissão é 
algo real. 78% dos profissionais en-
trevistados em um estudo recente da 
SDW acreditam que a descentraliza-
ção vai facilitar a vida dos cidadãos, 
enquanto que 53% acreditam que ela 
vai permitir um fornecimento econô-
mico de documentos de identidade. 
A maioria mencionou praticidade, 
capacidade de expansão e flexibilida-
de como as razões principais para que 
essa tendência seja proeminente. So-
mando-se a esta equação há a oportu-
nidade de os governos criarem novas 
fontes de receita e, ao mesmo tempo, 
oferecerem novas oportunidades lo-
cais de emprego.
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Alguns governos estão imple-
mentando programas híbridos que 
combinam elementos de emissão 
centralizada com emissão descentra-
lizada e, em alguns casos, a emissão 
móvel para atender às necessidades 
peculiares tanto do governo como 
de seus cidadãos, nos casos em que a 
geografia representa um desafio.

Por exemplo, o estado de San 
Luis, na Argentina, é pioneiro no 
uso da tecnologia para melhorar os 
serviços públicos. O estado de San 
Luis precisava de um sistema de 
emissão capaz de produzir 400.000 
documentos de identidade eletrôni-
ca, ajudar o governo a melhorar a 
receita, modernizar os serviços pú-
blicos e estabelecer uma plataforma 
de serviços flexível e escalável. A 
solução foi implementar 75 impres-
soras com a melhor tecnologia de 
impressão, por meio de uma com-

binação eficaz de emissão centra-
lizada e descentralizada. Os novos 
documentos de identidade eletrôni-
ca do estado oferecem múltiplas ca-
pacidades de aplicação, bem como a 
possibilidade de se efetuar a associa-
ção de marcas (co-branding).

Outro exemplo é o projeto de 
carteira de motorista da Cidade do 
México. Uma das maiores cidades 
da América Latina, a Cidade do Mé-
xico possui uma população enorme 
distribuída em uma vasta extensão 
de 9.640 km2. Para enfrentar esse 
grande desafio, a cidade decidiu criar 
pontos de emissão de cartões seguros 
em cada um dos 56 bairros e mu-
nicípios da região metropolitana. A 
Cidade do México agora conta com 
159 sistemas de impressão segura es-
caláveis distribuídos nesses locais e 
usados para criar uma infraestrutura 
à prova de obsolência. 

A tendência a se considerar cida-
dãos como consumidores só vai cres-
cer na próxima década. A expectativa 
dos cidadãos cresce junto com sua 
experiência com a tecnologia. 

 » CuMPRINDO A PROMEssA 
DE CREDENCIAIs CENTRADAs 
NO CIDADãO E COM MúlTIPlAs 
TECNOlOgIAs

Documentos de identidade 
avançados com uma ou mais tec-
nologias estão no centro do novo 
ecossistema de identidade eletrônica 
centrado no cidadão. Este ecossiste-
ma complexo cumpre uma série de 
objetivos interdependentes, muitos 
dos quais direta ou indiretamente 
centrados no cidadão:
•	 Realizar vários níveis e tipos de 

autenticação
•	 Usufruir de uma estrutura tran-

sacional extremamente segura
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•	 Integrar-se com infraestruturas 
de TI existentes

•	 Obter economia de escala e efici-
ência administrativa

•	 Permitir serviços transacionais 
de governo eletrônico, bem 
como de identidade segura atra-
vés de acesso físico e lógico

•	 Proteger contra obsolência para 
expandir funções em um estágio 
posterior no programa

 » PROTEgENDO Os CIDADãOs 
–  O “gREEN CARD” DE REsIDENTE 
PERMANENTE DOs EuA: MAIs DE 
uMA DéCADA DE sEguRANçA 
INvIOlávEl

O Green Card dos EUA, que 
proporciona autenticação de iden-
tidade altamente segura juntamente 
com a tecnologia RFID para facili-
tar o cruzamento de fronteira, é um 
exemplo de um programa de múl-
tiplas tecnologias que evoluiu para 
atender a população de maneiras 
cada vez mais “centradas no cida-
dão”. Por mais de 16 anos, a HID 
Global vem produzindo o Green 
Card que ajuda o Departamento de 
Segurança Interna dos EUA a con-
trolar a imigração ilegal. Depois da 
extensa colaboração com a agência 
em 2010, a HID Global (agora a 
principal contratante do programa) 
desenvolveu um documento de últi-
ma geração que eleva a segurança e a 
funcionalidade do Green Card a fim 
de reduzir o tempo de espera do via-
jante e, ao mesmo tempo, proteger a 
identidade. Com a proteção de cida-
dãos americanos em primeiro lugar, 
mais de 30 milhões de cartões de 
residente permanente com a mídia 
óptica de segurança LaserCard™ da 
HID Global foram emitidos sem um 
único caso de comprometimento de 
sua segurança digital. Especialistas 
legais em documentos testemunha-
ram perante o Congresso dos EUA 
que o cartão “efetivamente encerrou 

as atividades dos falsários em massa”. 
O Green Card já representa cerca de 
25 por cento de todas as entradas de 
cidadãos estrangeiros nos EUA.

Outro exemplo da combinação 
entre o máximo de praticidade e se-
gurança com serviços simplificados é 
o dos documentos de identidade da 
Polícia Nacional da Itália (os “Ca-
rabinieri”), os quais fornecem uma 
única plataforma para identificação 
de funcionário, identidade de cida-
dão, serviços de governo eletrônico e 
acesso a instalações. 

 » DOCuMENTOs DE 
IDENTIDADE ElETRôNICA DA 
POlíCIA NACIONAl ITAlIANA 
(“CARABINIERI”)

Os “Carabinieri” policiam tan-
to populações militares como civis e 
participam de missões de paz e pro-
teção diplomática no exterior. Histo-
ricamente, os Carabinieri possuíam 
quatro documentos diferentes para 
a identificação, acesso a instalações, 
serviços e informação. Para eliminar 
os riscos associados ao porte de di-
versos documentos e para aumentar 
ainda mais sua funcionalidade ge-
ral, era necessário usar uma única 
credencial de identificação a fim de 
se obter os mais altos níveis de se-
gurança, compatibilidade com a in-
fraestrutura de identidade nacional e 
proporcionar uma variedade de apli-
cações. Além da maior segurança, o 
cartão único também proporcionou 
aos Carabinieri maior praticidade.

Adotar uma abordagem cen-
trada no cidadão para o novo do-
cumento de identidade eletrônica 
permitiu que os Carabinieri não 
precisassem mais carregar quatro 
documentos, usando um único car-
tão capaz de fornecer comprovação 
oficial da identidade como cidadão 
e funcionário, acesso a serviços de 
governo eletrônico, acesso lógico a 
sistemas de informação civis e mili-

tares e seguro direito de acesso segu-
ro a instalações. A natureza multiuso 
do documento de identidade eletrô-
nica demandava uma abordagem 
de tecnologia inclusiva. Os cartões 
também deveriam armazenar com 
segurança grandes quantidades de 
dados pessoais, incluindo dados de 
emprego, identificação biométrica 
e informações de saúde. O cartão 
dos Carabinieri é um dos cartões de 
identidade eletrônica mais avança-
dos dentre os que utilizam a mídia 
óptica de segurança à prova de falsi-
ficação e altamente resistente a frau-
des da HID Global. 

 » CONClusãO
Qualquer que seja o país e as ne-

cessidades específicas da população 
local, as soluções seguras de identi-
dade e passaporte eletrônico evoluí-
ram para refletir as necessidades dos 
cidadãos. Os governos estão vendo 
os cidadãos como consumidores, 
pacientes e clientes. Dessa forma, 
continuaremos a ver um aumento 
na segurança, melhoria da produti-
vidade, maior economia de tempo 
e custos e uma ênfase geral em con-
forto e praticidade para os cidadãos. 
Os governos da América do Norte, 
América do Sul, Europa, Oriente 
Médio e Ásia estão todos repensan-
do em como proteger suas fronteiras 
e oferecer serviços eletrônicos para os 
seus cidadãos. Antes uma tendência, 
os programas amigáveis aos cidadãos 
estão se tornando a norma. 
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