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Uma Autoridade Certificadora do 
Tempo – ACT é uma entidade res-
ponsável por emitir Carimbos do 
Tempo. A AC-Raiz da Infraestrutu-

ra de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil é 
a responsável pelo credenciamento das ACTs 
que desejam integrar a estrutura, com base 
em critérios estabelecidos nos documentos 
que regulamentam o assunto.

Uma vez credenciadas, as ACT’s podem 
solicitar às Autoridades Certificadoras - ACs da 

ICP-Brasil os certificados 
digitais para seus equipa-
mentos. A ACT tem a res-
ponsabilidade geral pelo 
fornecimento do Carimbo 
do Tempo, conjunto de 
atributos fornecidos pela 
parte confiável do tempo 
que, associado a uma as-
sinatura digital, confere 
provar a sua existência em 
determinado período, em 
qualquer documento ou 
transação eletrônica, ba-
seando-se na hora oficial 
brasileira fornecida pelo 
Observatório Nacional.

Como forma de manter a segurança da 
estrutura, todas as entidades credenciadas 
devem obedecer à Política de Segurança da 
ICP-Brasil. As ACTs e os PSSs são audita-
dos previamente ao seu credenciamento e 
também anualmente, para verificar se os 
procedimentos operacionais e requisitos de 
segurança estabelecidos para essas entida-
des estão sendo cumpridos. As ACTs creden-
ciadas à ICP-Brasil até o momento são:

AutoridAde de CArimbo 
do tempo dA iCp-brAsil

empresa Nome ACt Credenciamento

Caixa Econômica Federal ACT CAIXA 28 jan 2013

Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro ACT SERPRO 15 out 2013

Certisign Certificadora Digital S.A. ACT CERTISIGN 29 jan 2014

Valid Certificadora Digital ACT VALID 14 abr 2014

SOBRE O AUTOR
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lato-sensu, em Auditoria Interna e Externa pelo ICAT/AUEDF. 
Possui especialização em Criptografia e Segurança na Informá-
tica e em Ciência da Computação, Gestão Segurança da Infor-
mação e Comunicações, ambos pela Universidade de Brasília. 
Auditor da Controladoria Geral da União – CGU e atualmente é 
coordenador-geral de Auditoria e Fiscalização do ITI.D

IV
U

LG
A

çã
O



Crescendo em várias direções. 

esta é a conclusão à qual você vai chegar depois de folhear 

e ler esta edição da idigital. aqui, mostramos que o merca-

do de identificação digital está em expansão em várias áreas, 

abrindo não só mercados importantes para nosso business, 

mas uma nova fronteira para a segurança física e eletrônica da 

identidade dos brasileiros. 

é possível constatar esta tendência de crescimento em 

coberturas como a do 12º Fórum da certificação Digital, o 

certForum, da 19ª cards payment & identification  e do ii se-

minário nacional de certificação Digital. são eventos essen-

ciais do nosso setor – e por isso mesmo contam com partici-

pação ativíssima da aBriD –, que detalham os usos diversos 

dos produtos e serviços de nossas associadas.

o certForum, realizado em Brasília, destinou dois dias in-

teiros ao debate das múltiplas aplicações do certificado digital. 

com um público grande numericamente, mas especialmente 

grande em importância, o evento promovido em parceria en-

tre nós e o instituto nacional de tecnologia da informação foi 

um sucesso. se você não pôde participar, tem a chance de 

conferir aqui um resumo de como foi cada uma das excelentes 

mesas realizadas. 

entre os muitos temas discutidos no Fórum, estiveram a 

assinatura de contratos digitais, as aplicações do certificado no 

governo federal, na saúde e no setor financeiro, um balanço do 

sistema de certificação digital brasileiro, a emissão segura de 

documentos e a relação da certificação digital com o direito. 

a certificação digital também foi o tema de seminário na-

cional, realizado em são paulo em paralelo à cards. a feira, 

na verdade, o maior evento do nosso segmento no Brasil, 

discutiu, só para citar alguns dos temas, novidades tecnoló-

gicas e tendências nos setores de identificação digital, bio-

metria, soluções contactless, fidelização, mobile-payment e 

cartões de benefícios. 

Dentro da mesma linha do crescimento da área, confira 

a entrevista do consultor, empresário e professor antoninho 

marmo trevisan, que destaca a paixão brasileira por tecnolo-

gia. membro do conselho de Desenvolvimento econômico e 

social, órgão consultivo da presidente da república, ele enfati-

za que temas como a desmaterialização de processos podem 

melhorar a competitividade brasileira. 

uma ótima leitura para você!
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Pela segunda vez no novo endereço, 
19ª edição da Cards Payment & 
Identification confirma importância 
de um dos maiores eventos da área 
tecnológica do Brasil

SuCESSO 
CONFIRmADO



O novo endereço deu cer-
to. Depois de 17 anos 
sendo realizada no Cen-
tro de Convenções Frei 

Caneca, em São Paulo, em 2013 a 
Cards Payment & Identification foi 
realizada no Transamerica Expo, tam-
bém na capital paulista. A mudança 
agradou e a dose foi repetida na 19ª 
edição, em 2014: de 9 a 11 de abril 
a feira aconteceu também no Transa-
merica Expo.

O evento, que conta com apoio 
da ABRID, é o maior da área de 
tecnologia para o setor de cartões, 
meios eletrônicos de pagamento, 
identificação e certificação digital da 
América Latina. Neste ano, a Cards 
destacou diversas novidades tecno-
lógicas e tendências nos setores de 

identificação digital, biometria, so-
luções contactless, fidelização, POS, 
RFID, mobile-payment, e-Payment 
e cartões de benefícios, entre outros. 

A Cards recebeu mais de 7 mil 
pessoas entre congressistas e visitan-

tes, que tiveram a chance de gerar 
negócios e estreitar relacionamentos 
nos diversos espaços de exposição 
criados para destacar produtos, ser-
viços e tecnologias. 

Para ressaltar a importância de 

 Stand da aBRId na CaRdS SeRvIu de ponto de enContRo e tamBém dIStRIBuIu aS puBlICaçõeS da 
aSSoCIação, além de lâmInaS Com oS SeRvIçoS e pRodutoS ofeReCIdoS pelaS aSSoCIadaS
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todos os setores do segmento, a 19ª 
edição apresentou nova identidade 
visual, mudança que faz parte do 
processo evolutivo da feira. “Com 
público cada vez mais qualificado, 
chegou o momento de atualizar a 
logomarca da 
Cards, que tra-
dicionalmente 
permite o re-
lacionamento 

direto com os principais players do 
setor, garantindo novos negócios 
para as empresas em virtude da visi-
bilidade da marca”, destacou o dire-
tor da feira, João Paulo Picolo.

O diretor de Identificação Digital 
da ABRID, Edson Rezende, 
reconheceu que a Cards está 
em constante crescimen-
to. “A gente tem visto que 
a cada ano a feira tem ul-
trapassado as expectativas. 
Depois que mudou do Frei 
Caneca aqui para a área atual 
do evento, no Transamerica, 
o ano passado já foi um su-
cesso, este ano, segundo os 
organizadores, cresceu em 
torno de 40% relativo ao 
ano passado.”

Rezende acrescentou 
que, graças ao sucesso da 
feira, pelo segundo ano 
consecutivo o Instituto Na-
cional de Tecnologia da In-
formação (ITI) e a ABRID 

organizaram o Seminário Nacional 
de Certificação Digital em paralelo 
a Cards. Ele ainda ressaltou o gran-
de apoio das associadas ao evento: “a 
gente tem assistido e visto também 
grande parte das empresas associa-
das da ABRID participando. Muitas 
associadas na área de certificação, 
na área de cartão, na área de biome-
tria participando e engrandecendo 
o evento. Hoje, com a abertura, a 
gente viu o grande número de par-
ticipantes, de pessoas circulando, a 
imprensa acompanhando. É uma 
prova de que a Cards cada vez tem 
melhorado mais.”

Além da própria ABRID, par-
ticiparam como expositoras da 19ª 
Cards Payment & Identification 
as associadas: Boa Vista Serviços, 
G&D, Gemalto, HID, Infineon, In-
telCav, Mako, NXP, Oberthur, Print 
Laser, Safran Morpho, Serasa Expe-
rian, Smartrac, Soluti e Valid. Confi-
ra nas próximas páginas como foram 
os stands das associadas ABRID. 

ÁRea de expoSIção 
peRmItIu ConheCeR 

em detalheS aS 
novIdadeS na ÁRea 

de meIoS eletRônICoS

demonStRaçõeS de equIpamentoS e SeRvIçoS eStão entRe oS pontoS altoS da feIRa
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II Seminário Nacional de 
Certificação Digital mostra 
aplicações do certificado 
digital em diversas áreas 
da vida do brasileiro

COTIDIANAmENTE 
    DIGITAL



O certificado digital no 
padrão da Infraestrutu-
ra de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil) 

está cada vez inserido no dia a dia do 
brasileiro – mesmo que nem sempre 
ele tenha consciência de que está sen-
do beneficiado pela tecnologia. Esta 
é a constatação para quem partici-
pou em São Paulo do II Seminário 
Nacional de Certificação Digital, re-
alizado em 10 de abril no Transame-
rica Expo em paralelo à 19ª Cards, 
Payment & Identification. 

Realizado pela ABRID e pelo 
Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), o evento contou 
com a participação de cerca de 700 
pessoas e mostrou que o certificado 
digital está inserido nos mais diver-
sos setores da economia e da vida 
dos brasileiros. 

Ao abrir o seminário, o diretor 
da Infraestrutura de Chaves Públi-
cas do ITI, Maurício Coelho, con-
firmou que a meta do debate seria 
mostrar o uso cotidiano da certifi-
cação digital. “A ideia do seminário 
não é ficar falando como é o certi-
ficado, como funciona, para que ele 
serve. Mais do que isso, é importante 
a gente ver como está sendo utiliza-
do o certificado digital ICP-Brasil 
hoje aí fora, na vida real, em casos 
concretos. Aprender com quem já 
está fazendo, como faz, porque faz. 
Os benefícios, as dificuldades, evi-
dentemente, aprender com os erros 
dos outros também é importante, 
pegar os atalhos. Então, o espírito do 
seminário é isto, é mais do que falar 
dos conceitos da certificação digital, 
é já mostrar o que ela tem de con-
creto, o que está acontecendo hoje.”

Já o diretor de Identificação 
Digital da ABRID, Edson Rezen-
de, confirmou que o sucesso do 
primeiro seminário, ano passado, 
motivou a realização de nova etapa. 
“Em razão do sucesso que ocorreu 
ano passado, mais uma vez o semi-
nário está sendo realizado dentro 
da Cards. Esperamos que possamos 
realizar o terceiro, o quarto e vários 
outros dentro da feira. A Cards tem 
este interesse que o evento seja reali-
zado porque traz importância para a 
feira e eu espero que nós possamos, 
em conjunto com o ITI, estar rea-
lizando este evento em mais outros 
anos”, completou.

Após o evento, o ITI classificou 
o dia de discussões como sucesso 
em todos os aspectos. “Reunimos 
mais de 700 pessoas na maior cida-
de do Brasil em torno do tema da 

aS paleStRaS do II 
SemInÁRIo naCIonal de 
CeRtIfICação dIgItal, 
RealIzado em paRalelo 
à CaRdS, atRaíRam 
CeRCa de 700 peSSoaS
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certificação digital ICP-Brasil. Esta-
mos muito satisfeitos com a aceita-
ção do público, com o ótimo conte-
údo apresentado pelos palestrantes 
e com a possibilidade de partici-
par institucionalmente de um dos 
maiores eventos de tecnologia do 
mundo”, comentou o coordenador 
de Comunicação Social do institu-
to, Edmar Araújo.

 » CERTIfICAçãO DIGITAl GAnHA 
ESPAçO

Os casos apresentados mostra-
ram que o certificado digital é usado 
já no nascimento de uma pessoa, por 
meio do registro eletrônico, passando 
pela emissão de documentos como 
a carteira de motorista e o 
relacionamento comercial, 
como compras on-line.

Maurício Coelho ini-
ciou os trabalhos com uma 
breve retrospectiva do tema 
no período 2011-2013 e 
foi enfático ao destacar 
que o certificado digital já 
é um produto reconhecido 
em todo o Brasil. Enfati-
zou o constante empenho 
para divulgar a tecnologia 
e para mantê-la segura e 
confiável. O diretor ainda 
falou das expectativas para 
2014: “O uso de certifica-
do digital ICP-Brasil em 
meios móveis não é futuro, 
é uma realidade. Trabalha-
remos neste ano para que 
esta inovação seja homo-
logada e disponibilizada o 
quanto antes”.

Em seguida, o geren-
te de Compras e Contra-
tações da Companhia de 
Gás de São Paulo (Com-
gás), Fernando Mattedi, 
mostrou que o certificado 
digital pode reduzir custos 
e aumentar a segurança das 

ações. Com 5 mil empregados e res-
ponsável por cerca de 22% das ven-
das de gás natural no Brasil, a empre-
sa iniciou em 2012 e implantou em 
2013 o uso do certificado.

Segundo Mattedi, a maior par-
te das empresas, inclusive as micro e 
pequenas, possui certificado digital, 
o que possibilita a assinatura de con-
tratos de forma ágil e eficiente. Na 
Comgás, contratos que antes leva-
vam cerca de 20 dias para serem as-
sinados, agora levam apenas quatro 
horas. Entre outras vantagens do uso 
do certificado, ele apontou: redução 
de 61% nos custos (o projeto se pa-
gou em apenas 12 meses); aumento 
da produtividade com a equipe libe-

rada para atividades 
estratégicas; garantia 
de rastreabilidade e 
integridade; desbu-
rocratização; flexibi-
lidade com estrutura 

descentralizada e sustentabilidade.
O comércio também é um setor 

favorecido pela tecnologia ICP-Bra-
sil, como comprovou o assessor da 
Gerência de Programas Externos 
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Miguel Nicoletti. Neste se-
tor, segundo o gerente, o uso do cer-
tificado tem fomentado a abertura 
de novos negócios on-line, diminu-
ído os crimes digitais e facilitado a 
comunicação entre as empresas e os 
órgãos de governo, como a Receita 
Federal do Brasil.

Nicoletti acrescentou que o co-
mércio eletrônico está em franco 
crescimento no Brasil, saltando de 
R$ 540 milhões movimentados em 
2001 para R$ 28 bilhões no ano 
passado. No mesmo período, o to-
tal de e-consumidores passou de 
1,1 milhão para 51 milhões. Já o 
número de crimes virtuais, depois 

oS paleStRanteS 
apReSentaRam 
aplICaçõeS 
CotIdIanaS do 
CeRtIfICado 
dIgItal no BRaSIl
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de manter trajetória de crescimento 
de 2001 a 2012, registrou queda de 
466.029 ocorrências naquele ano 
para 352.925 em 2013. 

O uso do certificado digital tam-
bém garante melhorias no atendi-
mento na área de saúde. No Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, em São Pau-
lo, o projeto está em consolidação, 
mas já traz benefícios. De acordo 
com o gerente de Tecnologia da In-
formação do hospital, Denis Costa, 
com a prescrição digital de remédios 
foram reduzidos os erros de interpre-
tação, a ocupação de espaço físico 
para armazenamento de documentos 
e o risco de perda de informações. 
Em breve, deverá ser implantado na 
Instituição o CRM-Digital, que pos-
sibilitará outras ações aos médicos 
e membros da equipe que possuem 
certificado, como a participação em 

procedimentos à distância.
Fundado em 1897, o hospi-

tal Oswaldo Cruz conta hoje com 
2.158 colaboradores e 5.108 médi-
cos cadastrados que atuam em área 
de 96 mil metros quadrados. Com 
números tão grandes, a certificação 
digital foi muito bem-vinda. Costa 
enumerou melhorias decorrentes do 
uso da prescrição eletrônica: conso-
lidação da informação do paciente 
de forma estruturada; facilidade de 
acesso para os profissionais envol-
vidos no processo de cuidado do 
paciente; rastreabilidade da infor-
mação (quem, quando e onde aces-
sou); legibilidade da informação e a 
velocidade no processo - atualmente 
os médicos levam em média apenas 
dois minutos para prescrever.

A palestra seguinte mostrou que 
os sistemas digitais também têm fa-

cilitado as rotinas do governo de São 
Paulo. Os exemplos mostrados du-
rante o seminário foram o e-CRVsp 
e o e-CNHsp. O primeiro facilita e 
agiliza os processos submetidos por 
despachantes à apreciação do De-
tran, que, por sua vez, pode monito-
rar de forma mais eficiente os pedi-
dos e reduzir as irregularidades. Já o 
e-CNHsp é um sistema para emissão 
da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) de forma digital. Tanto os 
cidadãos iniciam processos refe-
rentes à obtenção ou renovação da 
CNH, quanto médicos, psicólogos, 
centros de formação de condutores 
e circunscrições regionais de trânsito 
dão andamento aos fluxos relativos à 
emissão do documento.

Os processos foram apresen-
tados pelo diretor de Sistemas do 
Detran-SP, Clóvis Simabuku, e pelo 

 o CooRdenadoR de ComunICação SoCIal do ItI, edmaR aRaújo (eSqueRda), ClaSSIfICou o 
SemInÁRIo Como um SuCeSSo
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coordenador do Sistema e-CNHsp 
da Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo (Pro-
desp), José Dutra Filho. Eles desta-
caram a grandiosidade dos números 
do Detran paulista, que tem 25 mi-
lhões de veículos cadastrados, ou um 
terço da frota nacional, além de 21 
milhões de motoristas.

O uso da certificação digital faz 
parte do processo de reestruturação 
do Departamento de Trânsito, feito 
com foco na melhoria do atendi-
mento prestado ao cidadão. Reduzir 
a burocracia, investir em tecnologia, 
serviços eletrônicos e infraestrutura, 
criar novos canais de comunicação 
com o usuário e reforçar o combate 
à corrupção são as metas do projeto 
de melhorias implantado no órgão.

Hoje, já há 21 serviços eletrô-
nicos disponíveis no portal www.
detran.sp.gov.br, relacionados à car-
teira de motorista, aos veículos e às 
infrações de trânsito. Em 2013, os 
serviços virtuais cresceram 66% em 
relação ao ano anterior, atingindo o 
total de 47 milhões de procedimen-
tos. O portal do Detran-SP tem 7 
milhões de usuários cadastrados – 
mais do que toda a população da ci-
dade do Rio de Janeiro.

Finalizando o II Seminário Nacio-
nal de Certificação Digital, a diretora 
de Certificação Digital da Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado de São Paulo (Arpen-SP), 
Monete Serra, ressaltou a importância 
da certificação digital ICP-Brasil para 
os cartórios. Implantada em meados 

de 2011, a iniciativa já permitiu mais 
de 500 mil registros de nascimento 
certificados digitalmente. 

“A certificação possibilitou a 
entrega da certidão de nascimento 
ainda na maternidade, fortalecendo 
as políticas nacionais que buscam 
diminuir o sub-registro”, comemo-
rou Serra. Segundo ela, porém, a 
tecnologia também permite, se for 
o desejo da mãe, fazer o registro de 
nascimento em domicílio com a 
mesma segurança. A representante 
da Arpen enfatizou que também há 
certidões eletrônicas de casamento 
e óbito, totalizando mais de 32 mi-
lhões de registros eletrônicos feitos. 
A emissão eletrônica já superou a de 
certidões em papel. 

Com informações do ITI.

d
Iv

u
lg

A
ç

ã
o

 IT
I

abril - maio - junho  2014 | 33



EntrEvista



Antoninho Marmo Trevisan, empresário 
conselheiro da Presidência da República, 

diz que o amor por tecnologia e por futebol 
é como jabuticaba, só existe no Brasil

TECNOLOGIA, 
umA PAIXÃO 
bRASILEIRA



Membro ativo do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(CDES), Antoninho Marmo Trevisan 
é um entusiasta da tecnologia. Ele de-

fende o incentivo à área e à inovação nos encontros 
do chamado conselhão, um órgão consultivo do pre-
sidente da República criado em 2003 com o objetivo 
de “assessorar na formulação de políticas e diretrizes 

específicas, e apreciar propostas de políticas públicas, 
de reformas estruturais e de desenvolvimento eco-
nômico e social que lhe sejam submetidas pelo pre-
sidente da República, com vistas na articulação das 
relações de governo com representantes da socieda-
de”. Na composição do CDES estão presentes traba-
lhadores, empresários, movimentos sociais, governo e 
lideranças expressivas de diversos setores. 

EntrEvista 
com
Antoninho 
Marmo 
Trevisan
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Autor do livro  Empresários do Futuro  e 
dos livretos Como Entender Balanços e Como 
Participar do Mercado de Capitais, Trevisan é 
consultor e empresário, presidente da Trevisan 
Escola de Negócios e da Trevisan Editora. Ele 
é membro da Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis e do conselho do 
Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE), entre 
diversas outras atividades. 
Ele conversou por telefone 
com a idigital. Confira os 
principais trechos.

idigital: O senhor já 
declarou que, além do 
futebol, o brasileiro tem 
paixão por tecnologia. 
Como vê esta questão?

Antoninho Marmo Trevi-
san: Acho que são duas coi-
sas, paixão por futebol e por 
tecnologia, que o Brasil tem 
equivalente à jabuticaba. 
Jabuticaba só tem no Brasil. 
O futebol, inexplicavelmente, motiva as pes-
soas a torcerem, a viajarem para outros países, 
a ir para o Japão ver a finalíssima do seu time, 
portanto, é movido por paixão. A outra paixão 
é a maneira tão forte como o brasileiro adere a 
tudo aquilo que seja tecnologia, eletrônica, in-
ternet. Os brasileiros estão à frente numa série 
desses instrumentos. Acho que o mais visível 
disso é o nosso sistema eleitoral, em que somos 
o país que está à frente de todos os outros de-
senvolvidos, uma vez que as nossas eleições são 
100% eletrônicas e, inclusive agora, começan-
do um sistema de identificação pela biometria. 

Id: E como essa questão tecnológica pode 
ajudar no desenvolvimento do Brasil, em 
questões como a competitividade?

AMT: Ajuda na medida em que você implan-
ta um sistema utilizando tecnologia, utilizan-
do internet, você faz algo fundamental, que é 
rever processos. Quando você revê processos 

você identifica uma série de duplas tarefas 
porque os processos, sobretudo no ambiente 
burocrático, eles vão se acumulando, vão se 
somando sem que se faça uma avaliação da 
utilidade deles. É muito comum você ter de-
partamentos ainda, dentro do setor público, 

que já não significam nada, 
mas em algum momento al-
guém criou. Então, quando 
você vai rever processos para 
implantar um sistema com 
tecnologia eletrônica, um 
sistema que utiliza o proces-
so de desmaterialização, a 
primeira coisa que você faz 
é analisar e avaliar os seus 
processos. Ou seja, você não 
simplesmente cria um novo 
sistema baseado naquele 
que já existe, você avalia o 
caminho do processo e você 
encurta esses processos uma 
vez que você está implemen-
tando um sistema tecnológi-
co novo. Eu acho que este é 

um dos fatores mais importantes para a pro-
dutividade e para dar agilidade a todo o pro-
cesso decisório do país, da empresa.

Id: O senhor tem larga experiência 
em contabilidade e auditoria, quais 
as consequências de questões como 
certificação digital e desmaterialização nas 
áreas e para a atuação dos profissionais? 

AMT: Influencia enormemente. Eu vivo 24 
horas por dia essa questão contábil, sou licen-
ciado em contabilidade. O sistema contábil 
sempre foi complexo, mas ele era manual, uti-
lizava muito tempo desse profissional da con-
tabilidade. À medida que os processos foram 
caminhando para um sistema de tecnologia 
avançada, o contador passou a ter mais con-
dições para oferecer uma solução estratégica 
para o seu cliente, para sua empresa. Em ou-
tras palavras, o processo de desmaterialização 
produziu e está produzindo uma revolução no 

“acho que são 
Duas coisas, 
paixão por 

FuteBol e por 
tecnologia, que 

o Brasil tem 
equiValente 

à jaButicaBa. 
jaButicaBa só 
tem no Brasil”
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meio contábil, na medida em que ele 
passa a fazer uma interpretação me-
lhor de todos os resultados e ele gasta 
menos tempo na atividade operacio-
nal, que sempre tomou conta da vida 
dele. Nós temos uma faculdade, uma 
escola de negócios, e um dos nossos 
carros chefes é o nosso curso de gra-
duação em ciências contáveis. O que 
está acontecendo hoje? A metade dos 
nossos alunos são egressos de escolas 
de engenharia, de direito, de admi-
nistração, que vêm fazer o curso de 
ciências contábeis porque eles estão 
vendo hoje, através do processo de 
melhoria da tecnologia, um avanço 
na competência, na qualidade deste 
profissional. Então, ele está atraindo 
novos formandos, de outras áreas, 
para entrar nesta atividade.

Id: O senhor também é um 
educador e empresário de sucesso, 
como as novas tecnologias alteram 
a relação do empresário com o 
Estado, por exemplo, por meio 
de projetos como o eSocial?

AMT: Na medida em que órgãos 
como a Receita Federal e a Previdên-
cia passaram a utilizar certificação 
digital, a exigir a certificação digital 
para o relacionamento com os pro-
fissionais e os empresários, melho-
rou enormemente a arrecadação. 
Em outras palavras, hoje, o grande 
responsável pela melhoria da arreca-
dação não é uma nova lei, uma nova 
regulamentação, mas simplesmente o 
avanço do sistema de aferição da Re-
ceita Federal do Brasil, que engloba os 
tributos e a Previdência, porque ago-
ra é possível utilizar um sistema inte-
ligente para poder avaliar e averiguar 
eventuais desvios, eventuais fraudes. 
E o usuário, o contribuinte, passou 
a se sentir muito mais seguro no seu 
relacionamento com os órgãos do go-
verno, na medida em que através da 
certificação digital ele tem muito mais 
segurança desta relação. 

Id: O senhor disse na abertura 
do 12º Certforum que, isolada, a 
autoridade pode tomar decisões 
contrárias ao interesse da 
população. Como o CDES pode 
ajudar neste processo de diálogo 
democrático?

AMT: Já se disse em outras vezes que 
a gente só consegue avançar sobre 
as coisas que a gente consegue ava-
liar. Se você não consegue avaliar, 
não faça. Isso já é um princípio. Por 
quê? Porque sem avaliação não exis-
te forma inteligente de você iden-
tificar falhas nos processos, custos 
adicionais. Então, com a tecnologia 
a gente pode, nos órgãos de gover-
no, estabelecer regras para você po-
der avaliar performance de governo, 
avaliar quanto custa arrecadar recur-
sos por cada um dos contribuintes. 
Você pode, através da tecnologia, 
desenvolver estatísticas que levam 
a sociedade a exercer pressão so-

bre os governos, porque sem 
ter informação à altura você 
não consegue exercer essa 
pressão, uma vez que você 
não tem acesso aos dados. 
Com a abertura desses 
dados e com a tecno-
logia, você hoje pode 
cruzar uma série de 
informações, dados 
do Siafi (Sistema 
Integrado de 
Administração 

Financeira), dos sistemas orçamen-
tários do governo e você pode até 
fazer pesquisas com esses números e 
compará-los com outros países. Isso 
também permite que a sociedade 
exerça essa pressão sobre a autorida-
de. E por que a autoridade solitária 
tende a cometer erros e falhas? Não 
é porque ela está fazendo errado, é 
porque ela está dando muita impor-
tância para o que ela pensa, para o 
que ela acha. O que ela pensa e o 
que ela acha não é, necessariamente, 
o que a sociedade pensa e acha. Por 
isso que a autoridade está lá para re-
agir sob pressão, porque a sociedade 
é que sabe o que ela precisa.

“o processo De 
Desmaterialização 

proDuziu e está 
proDuzinDo uma 

reVolução no 
meio contáBil”
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Id: E o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social é importante neste cenário?

AMT: Muito importante. Tivemos uma reunião na 
quinta-feira passada (5/6/2014) e usei o exemplo da 
bola de futebol para a presidente Dilma. No início 
dos anos 80 a bola de futebol era taxada com mais 
de 80% de IPI e quando eu fui discutir com o secre-
tário-adjunto de Tributação, eu mostrando para ele 
que não podia tratar a bola de futebol como supér-
fluo e taxar como ele taxava, 
às tantas, ele me disse ‘mas eu 
não gosto de futebol’.  Era 
supérfluo para ele, porque 
ele não gostava de futebol. 
E o Conselho talvez seja o 
melhor exemplo de um es-
paço onde a sociedade pode 
exercer a sua pressão e onde 
a democracia se consolida, 
porque são ali 90 pessoas das 
mais variadas áreas, setores, 
empresários, intelectuais, ar-
tistas, sindicalistas, religiosos, 
que lá estão para, através dos 
grupos de trabalho, avaliar 
determinadas facetas que são 
importantes para o estado e 
levá-las ao conhecimento da 
presidente da República. A 
presidente fica ali três horas 
ouvindo falas e recebendo os 
inputs para que ela possa to-
mar decisões de maneira mais acertada. 

Id: Questões da área tecnológica já foram 
discutidas no Conselho? 

AMT: Sim, bastante. Nós tivemos um 
grupo de trabalho, que eu tive a honra 
de ser coordenador, que era um gru-
po de ciência, tecnologia e inovação. 
Naturalmente, no Brasil estamos ain-
da muito distantes de China, Coreia, 
Estados Unidos, por conta do número 
de patentes que nós temos registradas. 
Porque a inovação só acontece na hora 
que você patenteia um determinado 
produto ou processo e ele passa a ser 
produzido, caso contrário, não há ino-
vação; há, sim, um conhecimento cien-

tífico que não se torna produtivo. Nós vivemos uma 
situação muito curiosa, na medida em que somos 
um país entre os que mais fazem publicações cientí-
ficas, mas não conseguimos transformar esse conhe-
cimento em inovação. À época, eu me lembro de 
fatores que levaram a isto. O primeiro era o fato que 
o plano de carreira dos cientistas brasileiros prevê 
bônus, aumentos, movimentação na carreira desde 
que ele faça o maior número de publicações científi-

cas, e os órgãos de pesquisa 
e fomento do governo tam-
bém fazem essa exigência. 
Portanto, caminhamos no 
sentido de fomentar nossos 
cientistas a produzir conhe-
cimento, mas não em trans-
formar esse conhecimento 
em inovação. E também 
descobrimos que, em países 
como a Coreia ou mesmo 
nos Estados Unidos, têm 
escritórios especializados 
em transformar publicação 
científica de brasileiros em 
inovação e, naturalmente, 
lucrar com isso.

Id: Foi a partir deste GT 
que o senhor teve um 
contato mais próximo 
com assuntos como 
desmaterialização?

AMT: Exato. O professor Martini (Renato Martini, 
presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação) foi convidado para um desses encon-
tros do grupo de ciência e tecnologia, foi quando 
então ele falou sobre desmaterialização para o grupo 
e eu perguntei para ele se aquilo tinha a ver com 
centro espírita porque até então, pelo que eu sabia, 
o assunto era tratado em centro espírita - o que foi, 
obviamente, uma brincadeira, mas que marcou mui-
to bem o conceito. Na verdade, você está nas nu-
vens, você está retirando tudo aquilo que é material 
e transformando em nuvem, evidentemente, contri-
buindo para o meio ambiente, árvores e mais árvo-
res, milhões de pés de árvores não estão sendo des-
matadas para poder gastar mais celulose para papel.  
De modo que este conjunto de processos intangíveis 
e desmaterializáveis coloca um assunto em marcha, 
que é a melhoria da produtividade brasileira. 

“o contriBuinte 
passou a se 
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CERTIFICADO 
DIGITAL Em 

DEbATE



ABRID e ITI promovem a 
décima segunda edição 
do Fórum da Certificação 
Digital e discutem com 
setores diversos usos, 
possibilidades e futuro do 
certificado digital no Brasil
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Dois dias intensos para 
apresentar usos, discutir 
o cenário atual e analisar 
as possibilidades futuras. 

Assim foi o 12º CertForum, o Fórum 
de Certificação Digital, reali-
zado em Brasília em 27 e 28 
de maio, no Centro de Even-
tos da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comér-
cio (CNTC). O evento foi 
organizado pela ABRID, rea-
lizado pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia da informação 
(ITI) e contou com o patro-
cínio de Boa Vista, Certsign, 
Correios, Digitalsign, Gemal-
to, Kryptus, Scytl, Serasa Ex-
perian, Soluti eValid. 

No primeiro dia de ativi-
dades, a abertura contou com 
a participação de represen-
tantes do governo brasileiro e 
da iniciativa privada. A mesa 
inaugural foi composta pelo 
presidente do ITI, Renato 
Martini, pelo presidente da 

ABRID, Célio Ribeiro, pelo secretá-
rio-geral do Ministério da Defesa, Ari 
Matos, pelo secretário de Tecnologia 
da Informação do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Giuseppe Janino, e 

pelo integrante do Co-
mitê Gestor do Conse-
lho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social 
(CDES), Antoninho 
Marmo Trevisan. 

Renato Martini deu início ao 
evento lembrando que a certificação 
digital já faz parte da vida dos brasilei-
ros. “Já foram emitidos 9,2 bilhões de 
notas fiscais eletrônicas. A partir deste 
ano todas as empresas de lucro real e 
presumido utilizarão notas fiscais ele-
trônicas. Temos discutido nos últimos 
anos o uso dos certificados digitais na 
desmaterialização de processos em vá-
rias áreas como o Judiciário, a saúde, 

paleStRaS 
atRaíRam 
InteReSSadoS 
em dISCutIR a 
CeRtIfICação 
dIgItal

ao mICRofone, o pReSIdente do ItI, Renato maRtInI, deStaCa a ImpoRtânCIa da paRCeRIa Com 
a aBRId paRa RealIzaR o CeRtfoRum
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na busca pela troca do documento 
em papel por um documento ele-
trônico”, ressaltou. Ele ainda fez um 
agradecimento: “Não poderia deixar 
de fazer uma menção especial sobre 
a ABRID. Sem ela o CertForum não 
teria o tamanho e a importância que 
tem no cenário nacional”.

Antoninho Trevisan destacou a 
importância de processos inovadores, 
como a desmaterialização, para o de-
senvolvimento brasileiro e a melhoria 
da ciência e da tecnologia nacionais. 
“Toda vez que nós inovamos, toda vez 
que nós levamos as pessoas, através da 
certificação digital, de meios eletrôni-
cos, as pessoas, as organizações, neces-
sariamente inovam os seus processos, 
reveem os seus processos e se tornam 
mais produtivas – que é o grande de-
safio brasileiro”, comentou. A pou-
cas semanas da abertura da Copa do 
Mundo Fifa no Brasil, Trevisan disse 
que a paixão do brasileiro por tecnolo-
gia é comparável ao amor pelo futebol. 
Trevisan é o entrevistado desta edição 
da idigital, confira na página 34.

Já Ari Matos observou que a Es-
tratégia Nacional de Defesa, aprova-
da em 2008, trouxe a possibilidade de 
unir o cibernético, o nuclear e o espa-
cial, abrindo espaço para que a certi-
ficação digital atingisse o âmbito de 
aplicações eficientes 
e seguras. “Sem certi-
ficação, dificilmente 
podemos imaginar 
um trabalho eficien-
te. O trabalho do ITI 
é importante para o 
setor privado e para a 
administração públi-
ca”, completou. 

Na sequência, 
Giuseppe Janino re-
cordou brevemente 
a história do proces-
so eleitoral no Bra-
sil (leia reportagem 
sobre o tema na pá-
gina 56). “Há 20 

anos tínhamos eleições em um pro-
cesso lento e passível de fraudes. Em 
1985, tivemos um primeiro passo 
para mudar o paradigma, o recadas-
tramento dos eleitores e a criação de 
um cadastro único de eleitores. Em 
2000, tivemos 100% das eleições 
feitas de forma eletrônica, o que 
representa uma grande conquista 
em um território tão vasto quanto 
o brasileiro, que conta com pontos 
longínquos e de difícil acesso. Em 
2014, já temos 20 milhões de elei-
tores cadastrados biometricamente. 
O TSE fez uma aquisição para a in-
dividualização destes registros dan-
do mais credibilidade ao processo 
eleitoral”, detalhou. 

Por fim, Célio Ribeiro, constatou 
a importância das parcerias para re-
alizar encontros como o CertForum: 
“A ABRID tem orgulho de, cada vez 
mais, trabalhar junto a outras insti-
tuições, impulsionando a troca de 
informações e de conhecimentos”. O 
presidente ainda lembrou que pros-
seguem os trabalhos para implanta-
ção do Registro de Identidade Civil 
(RIC). “Infelizmente, a tão esperada 
e necessária implantação da nova 
identidade brasileira ainda não ocor-
reu, mas todos os esforços continua-
rão a ser empregados para o efetivo 

início do RIC no Brasil. Desejo que 
alguém esteja ano que vem aqui, na 
próxima edição do CertForum, pa-
lestrando sobre o projeto RIC e suas 
consequências positivas para todo o 
povo brasileiro”, acrescentou.

Entre as palestras que compuse-
ram a programação, estavam temá-
ticas como assinatura de contratos 
digitais, aplicações de certificação di-
gital no governo federal, certificação 
digital e saúde, certificação ICP-Bra-
sil no setor financeiro, balanço do 
sistema de certificação digital brasi-
leiro, certificação digital e segurança, 
emissão segura de documentos e a 
relação da certificação digital com 
o direito. Confira a seguir como foi 
cada mesa de discussão do 12º Fó-
rum de Certificação Digital.

1. icp-Brasil na 
assinatura De 
contratos
Fernando Mattedi, gerente de 

Compras e Contratações da Com-
panhia de Gás de São Paulo (Com-
gás), apresentou o uso do padrão 
ICP-Brasil para assinaturas de con-
tratos da empresa, em mesa mediada 

meSa 1 - dISCuSSão moStRa que CeRtIfICado dIgItal agIlIza e dÁ 
SeguRança à emISSão de ContRatoS
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pelo coordenador Geral de Planeja-
mento, Orçamento e Administra-
ção do ITI, Liomar Torres.

Ele enfatizou que a Comgás é a 
maior distribuidora de gás natural do 
Brasil e vende cinco bilhões de metros 
cúbicos ao ano, atendendo residências, 
indústrias, comércios e gás natural 
veicular. Para melhorar o andamento 
dos projetos, a companhia implan-
tou a assinatura digital de contratos. 
O primeiro procedimento do projeto 
foi o aval da área jurídica, seguido pela 
aprovação da diretoria. “Havia o desa-
fio de trocar os contratos do papel para 
o meio eletrônico e entender a tangibi-
lização disso”, relatou. 

Com o novo modelo, o prazo 
para assinar um contrato caiu de 20 
dias para apenas quatro horas. “En-
tre os benefícios mapeados, temos 
agilidade, produtividade, segurança/
controle, simplificação, qualidade, 
mobilidade, redução de custos, sus-
tentabilidade”, ressaltou. A iniciativa 
trouxe benefícios não só para Com-
gás, mas para toda a sociedade. Com 
o uso dos novos processos, a empresa 
está economizando sete a oito euca-
liptos adultos por ano.

2. aplicações 
Do goVerno 
FeDeral
A mesa que discutiu o uso do 

certificado digital pelo Executivo fe-
deral, mediada pelo coordenador de 
Comunicação Social do ITI, Edmar 
Araújo, contou com representantes 
da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e da Secretaria Nacional da Micro e 
Pequena Empresa. 

O coordenador Geral de Siste-
mas de Fiscalização da RFB, Daniel 
Belmiro, abriu a discussão explican-
do o e-Social, projeto que vai unifi-
car o envio de informações pelo em-
pregador ao governo em relação aos 
seus empregados em um canal único, 
substituindo a atual multiplicidade 
de declarações fornecidas a diversas 
áreas. “Com o e-Social, teremos uma 
única entrada que levará informa-
ções para o Ministério do Trabalho e 
Emprego, Previdência Social, Caixa 
e Receita Federal”, adiantou.

O e-Social é uma ação conjunta 
da Caixa Econômica, do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), 
do Ministério da Previdência, do 
Ministério do Trabalho e da Recei-
ta Federal. O Ministério do Plane-
jamento também participa, promo-
vendo assessoria aos demais entes na 
equalização dos diversos interesses 
de cada órgão e gerenciando a con-
dução do projeto. Belmiro garantiu 
que o e-Social é benéfico para todo o 
país: “Bom para o trabalhador, bom 
para o empregador, bom para o Esta-
do, melhor para o Brasil”.

Por sua vez, o secretário de Com-
petitividade e Gestão da Secretaria 
Nacional da Micro e Pequena Em-
presa, Carlos Leony, apresentou aos 
presentes no CertForum o Portal da 
Micro e Pequena Empresa – uma das 
várias medidas que compõem a Rede 
Nacional para Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim) e que têm a meta 
de promover a abertura de uma em-
presa em até cinco dias. Atualmente, 
o processo leva, em média, 150 dias.

O portal possibilitará a integra-
ção de todos os requisitos para que 
a micro e a pequena empresa este-
jam operando legalmente e consi-

gam todos os registros 
necessários por meio 
de apenas um canal. O 
portal, com uso de cer-
tificação digital, vai se 
comunicar com órgãos 
como prefeituras, jun-
tas comerciais, RFB, 
bombeiros, Vigilância 
Sanitária e área am-
biental. “A certificação 
digital favorece o rito 
de aprovação para a as-
sinatura de contratos e 
processos das MPEs. É 
importante a massifica-
ção da certificação di-
gital para que se atinja 
um maior número pos-
sível de empreendedo-
res”, completou Leony.
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3. certiFicação 
Digital na 
saúDe
Com mediação do assessor Téc-

nico do ITI, Rui Ramos, a mesa 
apresentou três casos de sucesso do 
uso da certificação digital em ques-
tões ligadas à saúde.

Inicialmente, o chefe do Núcleo 
de Tecnologia da Informação do De-
partamento de Saúde e Assistência ao 
Pessoal da Polícia Militar do Distrito 
Federal (PMDF), tenente-coronel 
Alexandre Saud, detalhou o processo 
de digitalização das fichas do Ser-
viço de Arquivo Médico (Same) da 
corporação. Segundo ele, até 2007, 
quando o projeto começou a ser im-
plantado, havia 136 mil prontuários 
de pacientes em papel, o que resulta-
va em seis mil folhas ocupando 200 
metros quadrados.

O processo de digitalização le-
vou dois anos e agora os profissio-
nais de saúde são identificados por 
biometria com certificação digital 
para acessar os prontuários. Saud 
destacou a importância de terceirizar 
a iniciativa, que foi implantada pela 
Certisign. “Quando começamos o 

projeto, em 2007, todo mundo que-
ria fazer tudo lá dentro (na PMDF), 
mas vimos que não dá certo, não 
precisava inventar a roda. É melhor 
contratar empresas especializadas 
para prestar o serviço”, confirmou. 
Em 2014, a digitalização deve gerar 
economia de R$ 3,6 milhões – quase 
o mesmo valor pago para implantar 
toda a iniciativa.

Já o economista do Ministério 
da Saúde, Alex Sandro da Paixão, 
comentou o uso do certificado digi-
tal no Siops, o Sistema de Informa-
ções sobre Orçamentos em Saúde. 
O software, implantado em 2000, 
apura receitas e despesas dos serviços 
públicos de saúde nos níveis federal, 
estadual e municipal. 

O envio dos dados contábeis é 
homologado pelos gestores do Siops 
– ministro da saúde, governadores, 
prefeitos e secretários estaduais e mu-
nicipais de saúde – por meio de cer-
tificado digital. “Dentro do sistema, 
cada autoridade tem um perfil. O 
prefeito e o governo têm a responsa-
bilidade de cadastrar quem é o secre-
tário, que tem responsabilidade de 
indicar uma pessoa responsável pelo 
cadastro de dados, geralmente um 
contador, e homologar os dados.” Os 

certificados foram contratados junto 
a cinco certificadoras: Caixa, Certi-
sign, Serasa Experian, Soluti e Valid, 
que agora garantem a segurança da 
informação transmitida.

Por fim, o gerente de tecnologia 
da Informação do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, em São Paulo, De-
nis Costa, explicou as moderniza-
ções iniciadas em 2010 na unidade. 
Inicialmente, foi feita a mudança da 
prescrição em papel para a eletrôni-
ca. Já em 2012 foi implantada a cer-
tificação digital no modelo A3, com 
cartão. A primeira fase, concluída 
em março passado, incluiu certifi-
cados para os enfermeiros, nutricio-
nistas, farmacêuticos, fisioterapeutas 
e médicos contratados – do pronto 
atendimento e da UTI. A segunda 
fase já foi iniciada e prevê a emissão 
dos certificados digitais, em parceria 
com o Conselho Federal de Medici-
na, aos mais de cinco mil médicos do 
corpo clínico parceiro do hospital. 

Entre as vantagens da digita-
lização da prescrição e do uso do 
certificado digital, Costa destacou, 
além da previsível economia, a libe-
ração da equipe de TI para trabalhos 
mais complexos. “Houve redução 
do volume de chamados por conta 
de impressão na TI na casa de 70%. 
Liberou tempo da minha equipe, a 
gente pode se focar em outras ques-
tões, não tem as horas perdidas com 
a questão da impressora.” 

4. certiFicação 
icp-Brasil 
no setor 
Financeiro
A mesa que discutiu o uso do 

certificado na área financeira desta-
cou a importância do modelo para a 
economia brasileira, uma das maio-
res do mundo. A mediação ficou 
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a cargo do coordenador Geral de 
Normatização e Pesquisa do ITI, 
Wilson Hirata. 

Para apresentar o uso da tecnolo-
gia no Banco do Brasil, o gerente de 
Divisão do BB, Paulo Henrique Mo-
reira, fez um histórico do processo, 
lembrando que o banco é parceiro 
do ITI desde 2000, antes mesmo da 
regulamentação legal da certificação 
digital. Hoje, o BB usa a tecnologia 
em diversos processos, como autoa-
tendimento na in-
ternet, contratos de 
câmbio, consigna-
dos do Poder Execu-
tivo federal, crédito 
imobiliário e micro-
crédito ao produtor. 

No entanto, em-
bora tenha enume-
rado diversos usos, 
Moreira acredita que 
o Banco do Brasil 
ainda pode ampliar 
muito a aplicação do 
certificado digital. “A 
gente tá enxergan-
do um futuro bem 
promissor no uso da 
certificação digital. 

Na nossa visão, esses usos ainda são 
muito poucos, dado o potencial que 
a certificação digital tem”, confirmou. 
Ele disse que o desafio é convencer a 
área de negócios do BB das vantagens 
do processo digital e citou como caso 
de sucesso o contrato de câmbio. O 
custo de assinatura caiu de R$ 8,50 
no processo físico para apenas R$ 
1,50 com a digitalização certificada. 
O Banco do Brasil já é uma Autorida-
de de Registro, AR.

O outro convidado da 
mesa, o gerente sênior de 
Capital Humano da Ernes-
t&Young, Leandro Souza, 
ressaltou o uso do certificado 
na declaração do Imposto de 
Renda de Pessoa Física à Re-
ceita Federal. Segundo ele, o 
processo começa com o eCPF, 
que é a versão digital do tra-
dicional CPF em papel. O 
documento eletrônico, certi-
ficado, garante a integralidade 
e autenticidade das informa-
ções fornecidas à Receita. 

Segundo Souza, o uso do 
eCPF tem crescido e a Receita 
Federal já criou funcionalida-
des exclusivas para portadores 
do eCFP. “A gente tem visto 
cada vez mais a necessidade 

de usar na declaração do imposto. 
A partir deste ano surgiram algumas 
novidades específicas para portadores 
do certificado. Está tendo uma evolu-
ção (do uso do certificado digital) do 
ponto de vista fiscal muito interessan-
te.” Quem tem o eCPF, por exemplo, 
já visualiza a declaração do Imposto 
de Renda previamente preenchida 
pelo sistema da Receita, o que facilita 
muito o processo de declaração. 

meSa 5 - mauRíCIo Coelho, do ItI detalhou a SItuação atual da 
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5. sistema De 
certiFicação 
Digital 
Brasileiro – 
icp-Brasil
A participação do diretor de In-

fraestrutura de Chaves Públicas do 
ITI, Maurício Coelho, começou de 
forma descontraída, com o pales-
trante descendo do tablado e intera-
gindo com a plateia. O objetivo do 
painel foi fazer um apanhado dos re-
sultados dos últimos quatros anos e 
traçar as metas para o futuro do ITI 
e da certificação digital no Brasil. 

De acordo com Coelho, entre 
2011 e 2014, foram publicadas 17 
instruções normativas e 17 resolu-
ções e há ainda mais duas para serem 
publicadas ainda este ano. Entre os 
marcos importantes para a ICP-Bra-
sil estão: regulamentação do padrão 
de assinatura da ICP-Brasil; regula-
mentação do certificado de atribu-
tos, que atesta qualificações da pes-
soa física ou jurídica; ajustes no re-
gulamento para homologar sistemas 
e equipamentos de certificação di-
gital pela ICP-Brasil; redefinição de 

prazos de validade para os certifica-
dos de ACS e A3/A4; regulamenta-
ção específica para suporte aos novos 
passaportes eletrônicos brasileiros e 
fortalecimento dos procedimentos 
de identificação dos requerentes de 
certificados digitais. 

No que se refere à homologação, 
a ICP-Brasil conta com 20 modelos 
de cartões criptográficos, 13 de lei-
toras de cartões criptográficos, 14 de 
tokens criptográficos, nove modelos 
de HSMs e, em breve, serão certifi-
cados outros tipos de hardwares com 
funções criptográficas.

Coelho ainda relembrou o fato 
de o RIC ainda não ter sido implan-
tado. “Ele é de extrema relevância 
para o país e resolverá um grave pro-
blema de identificação. Alguns esta-
dos já estão se adiantando e quando 
o RIC vier a existir, estes projetos já 
se acoplarão ao RIC, é o caso do car-
tão São Paulo”, ressaltou.

Para fechar a participação, 
Maurício Coelho discutiu o futuro 
da ICP-Brasil e os usos do certifica-
do digital. Entre os pontos apresen-
tados sobre o futuro da ICP Brasil 
estão o incremento de segurança 
no processo de identificação do re-
querente de certificado com uso da 
biometria, a revisão da Política de 

Certificados ICP-Brasil, a diferen-
ciação de certificados para autenti-
cação ou assinatura, o fortalecimen-
to dos certificados de pessoa física, 
a implementação de limitações ou 
restrições de uso dos certificados, o 
aprimoramento dos certificados de 
sigilo e o uso dos certificados ICP
-Brasil em dispositivos móveis.

6. certiFicação 
Digital e 
segurança 
Com moderação do diretor de 

Auditoria, Fiscalização e Normati-
zação do ITI, Pedro Paulo Lemos 
Machado, o painel que discutiu a re-
lação do certificado digital com a se-
gurança contou com representantes 
do Exército, da Associação Brasileira 
das Indústrias de Materiais de Defe-
sa (Abimde) e do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro).

O general de Brigada Bráulio 
Machado, chefe do Centro de De-
senvolvimento de Sistemas do Exér-
cito Brasileiro, apresentou o projeto 
da AC Defesa, a Autoridade Certi-
ficadora do Ministério da Defesa, 
integrante da estrutura de chaves da 
ICP-Brasil. A nova certificadora terá 
aplicações em protocolos eletrônicos, 
assinatura digital de laudos médicos, 
sistema de pagamento e outros siste-
mas corporativos da Aeronáutica, do 
Exército e da Marinha, com previsão 
de gerar economia de R$ 35 milhões 
às três forças armadas. 

A iniciativa tem três etapas para 
implantação: capacitação, de julho a 
outubro de 2014; solução comple-
tamente implantada, até novembro 
de 2014, e Autoridades de Registro 
credenciadas, até janeiro de 2015. 
Machado enfatizou que a AC Defesa 
permitirá a troca de informações em 
formato eletrônico com autenticida-
de, confidencialidade e integridade. 
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“Após sua entrada em produção, 
haverá uma dependência das forças 
e de seus sistemas deste serviço. O 
bom funcionamento da AC Defesa 
exigirá o trabalho conjunto e eficien-
te de cada força”, completou.

Já o coordenador do Comitê 
de Defesa Cibernética da Abimde, 
Roberto Gallo, explicou que a en-
tidade, com cerca de 200 associadas 
dos mais variados setores, tem como 
missão defender a base industrial de 
defesa brasileira. “Na área de defesa 
o uso da certificação digital é crítico, 
estratégico”, salientou.

Segundo ele, a tecnologia faz 
parte do cotidiano da área militar e 
muitas das inovações, como a inter-
net, surgem entre os militares para 
depois integrar a vida civil de todos. 
Gallo acrescentou que qualquer ini-
ciativa de segurança na área tem de 
ser feita para assegurar a autonomia 
da defesa brasileira. “A defesa de-
manda soluções verificadas, sobera-
nas e com confiabilidade”, encerrou. 

Finalizando, o Expresso V3 foi 
apresentado pelo coordenador Es-
tratégico de Ações Governamentais 
do Serpro, Marcos Martins Melo.  
O Expresso V3 é uma suíte de co-

municação (correio, agenda, catálo-
go, tarefas, mensageiro, conferência, 
sincronismo e gerenciamento de ar-
quivos) e de colaboração inteiramen-
te desenvolvida em software livre. O 
objetivo maior é fornecer uma ferra-
menta economicamente viável, com 
grande domínio e autossuficiência 
do conhecimento e difusão para cor-
porações, dentro e fora do Brasil. 

A proposta, a partir de convênio 
com a Universidade Federal de Santa 
Catarina, tem vários usos no gover-
no e apresenta ganhos significativos 
em segurança. Entre as facilidades 
estão comunicação, compartilha-
mento e cooperação entre usuários 
e clientes, diminuição de custos go-
vernamentais, aumento do conhe-
cimento sobre os quadros técnicos 
das equipes envolvidas, incentivo ao 
uso de software livre e trabalho em 
comunidade. Já utilizam o Expresso 
V3, entre outros setores, a Presidên-
cia da República, o Ministério da Fa-
zenda, o Ministério do Planejamen-
to, o Ministério das Comunicações, 
o Ministério do Meio Ambiente, a 
Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional e a Escola Superior de Admi-
nistração Financeira (Esaf ).

7. emissão 
segura De 
Documentos
A tarde do segundo e último dia 

do Certforum foi aberta pela discus-
são sobre os documentos otimizados 
por meio do uso da certificação digi-
tal, mediada pelo assessor da Presi-
dência do ITI, Eduardo Lacerda.

O diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, Eduardo Ho-
sannah, detalhou o modelo adotado 
no Brasil para emitir documentos de 
nacionais no exterior, que é dividido 
em três partes: o Sistema Consular 
Integrado, um portal para interface 
entre o usuário e o serviço consular 
e dois programas para uso interno. 
“Esse sistema dá segurança docu-
mental ao brasileiro expatriado. Nós 
realizamos o serviço cartorial no ex-
terior”, detalhou. Entre as atividades 
feitas pelo Itamaraty para brasileiros 
em outros países estão emissão de 
passaportes, casamentos e autoriza-
ção de viagens de menores. 

Segundo Hosannah, a emissão de 
documentos com altíssimo nível de 
segurança e certificação digital reduz 
as tentativas de roubos de documen-
tos de brasileiros no exterior, especial-
mente passaportes. “Precisávamos de 
um sistema descentralizado, com se-
gurança total, igual ou maior do que 
a do Brasil. Essa segurança tem de se 
refletir no documento, na transmis-
são de dados para o Brasil e na certeza 
absoluta de quem está autorizando 
aquele documento. Então, é uma sé-
rie de pontos que nós temos que ter 
muito cuidado porque o documento 
brasileiro pode servir para qualquer 
um, porque o brasileiro não tem uma 
cara padrão, não tem um tipo de 
nome padrão”, comentou.

Em seguida, o diretor de Siste-
mas do Departamento de Trânsito 
de São Paulo (Detran-SP), Clóvis Si-
mabuku, informou que toda a estru-
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tura do órgão foi reformulada para 
agilizar e dar segurança à emissão 
de documentos, como carteira de 
motorista (CNH) e registro de veí-
culo (CRV), incluindo, entre outros 
itens, certificado digital. 

Ele registrou a grandiosidade 
dos números no estado, que tem 25 
milhões de veículos cadastrados e 21 
milhões de motoristas. O total de 
motoristas em São Paulo é superior 
à população de Minas Gerais. Em 
agosto de 2013, o estado bateu o re-
corde com 500 mil CNHs emitidas 
– “o que o estado de Santa Catari-
na emite em um ano”, comparou. 
Dentro do modelo de agilização do 
atendimento, hoje a segunda via da 
CNH e a versão definitiva da cartei-
ra de motorista são totalmente soli-
citadas pela internet, sem a presença 
física do motorista no Detran.

Falando sobre a mesma experiên-
cia de São Paulo, o coordenador do 
Sistema e-CNHsp da Companhia de 
Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo (Prodesp), José Dutra 
Filho, explicou a implantação do 
eCNH e do eCRV, que contam com 
certificação digital. Para tanto, a Pro-
desp contou com vários parcei-
ros, como Certising e Imesp.

Ele acrescentou que o 
modelo adotado para a emis-
são dos documentos conta 
com 53 mil pessoas/entidades 
com certificado digital, como 
centros de formação de con-
dutores, médicos do trânsito 
e despachantes. Ele destacou 
a importância do certificado 
digital no sistema do eCNH 
para assegurar, por exemplo, 
que um laudo foi emitido 
exatamente pelo médico por-
tador do certificado. “Ela dá a 
figura jurídica do não repúdio. 
Ou seja, usou o cartão, deixou 
com a sua secretária, doutor, 
o problema é seu, é você que 
está fazendo aquela ação”, co-

mentou, para mostrar a importância 
de o proprietário não permitir o uso 
do certificado digital por qualquer 
outra pessoa. 

8. certiFicação 
icp-Brasil e o 
Direito
O 12º Fórum da Certificação 

Digital foi concluído com uma mesa 
para discutir a questão legal que en-
volve a certificação digital no Brasil. 
Participaram o diretor de Infraes-
trutura de Chaves Públicas do ITI, 
Maurício Coelho, e o procurador 
Federal Chefe do ITI, André Garcia.

Em um formato diferente, a 
mesa funcionou com um bate-papo, 
que começou com Maurício Coelho 
questionando: “Vamos fazer aqui o 
fogo amigo, mas o fogo amigo combi-
nado. Bom, mesmo depois de tantos 
anos, ainda existem questionamentos 
jurídicos, insegurança com o fato de a 
ICP-Brasil estar ancorada numa Me-
dida Provisória. Vale o esclarecimen-
to: prossegue a insegurança, doutor 
Garcia, procede a preocupação?”

André Garcia foi enfático em 
confirmar a validade jurídica do 
modelo brasileiro de certificação di-
gital. Segundo ele, a MP 2.200-2, 
de 2001, reconheceu a relevância e 
a urgência da criação da ICP-Brasil 
e foi transformada em ato jurídico 
permanente pela Emenda Constitu-
cional 32, aprovada pelo Congresso 
Nacional também em 2001. “Essa 
Emenda Constitucional, em seu 
artigo segundo, é expressiva em pe-
renizar as Medidas Provisórias que 
então estavam em vigor. Nossa MP 
tem o mesmo status hierárquico das 
leis ordinárias”, garantiu.

A discussão prosseguiu com os 
dois participantes detalhando, justi-
ficando e confirmando a validade ju-
rídica dos atos praticados por meio 
de certificação digital. Também foi 
confirmada a validade da desmate-
rialização de documentos por meio 
da certificação digital. No entanto, 
para descarte dos papéis originais é 
preciso a aprovação de lei específica. 
“Em regra geral, a desmaterialização 
é possível, mas não o descarte do do-
cumento original”, confirmou An-
dré Garcia. 
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TSE adquire sistema 
de individualização 
da biometria dos 
eleitores brasileiros, 
reforçando ainda 
mais a confiabilidade 
da maior votação 
eletrônica do mundo
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“A presente aquisi-
ção destina-se a 
prover, ao TSE, 
capacidade de in-

dividualização dos registros biométri-
cos coletados. Para desempenho desta 
ação, faz-se necessária a utilização, de 
forma conjugada, de software do tipo 
Afis (Automatic Fingerprint Identifica-
tion System), hardware e respectivos 
softwares básicos e os serviços de ope-
ração assistida da solução.”

O parágrafo acima faz parte 
de um dos mais importantes edi-

tais recentemente lançados na área 
da identificação digital no Brasil, 
o que contratou o sistema de indi-
vidualização para o banco de dados 
biométricos dos eleitores, montado 
e controlado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). O Termo de 
Referência da licitação detalhou os 
objetivos: “Implantação de solução 
integrada de individualização de re-
gistros biométricos da Justiça Eleito-
ral, com alto desempenho, composta 
por hardware, licenças de software 
de uso permanente e serviços técni-

cos especializados para implantação 
da solução, repasse de conhecimen-
to, garantia e suporte técnico por 24 
(vinte e quatro) meses.”

A licitação, concluída em abril 
e vencida pelo Consórcio Biometria 
Brasil, amplia a segurança de um 
banco de dados que já conta com 
23,7 milhões de eleitores cadastra-
dos biometricamente. Na verdade, 
a adoção de um sistema nacional 
de Afis está prevista em outro im-
portantíssimo projeto para o País, o 
RIC, Registro de Identificação Civil, 

c
H

R
IS

To
P

H
E

 S
c

IA
N

N
/A

S
Ic

S
/T

S
E

1890 1940 1990 2000 2010 2020

1893
1950

1940
1986

Implantada a 
informatização 
da totalização 

dos votos

Informatização 
total do 
processo 
eleitoral

As urnas biométricas 
começam a ser usadas 

em localidades 
determinadas 

 TSE adquire sistema de individualização do 
cadastro biométrico dos eleitores. No mesmo 

ano, cerca de 22 milhões de eleitores devem usar 
as  digitais para liberar urnas biométricas e votar

1994

1996

2000 2014

2018
Previsão para que 100% dos 

eleitores brasileiros façam 
parte do cadastro biométrico 

da Justiça Eleitoral

Entram em 
cena as urnas 
de madeira

Implantado o uso das 
urnas de lona, que até 
hoje são guardadas 
como backup para o 

caso de problemas com 
as urnas eletrônicas

TSE estabelece 
o cadastro único 

automatizado
dos eleitores

As urnas de 
ferro passam 

a ser usadas

As urnas
eletrônicas

são usadas pela
primeira vez

2008

Em simulação, 
ElEitor usa o 
polEgar para 

libErar a urna 
ElEtrônica

58 | digital



que no momento passa por reavalia-
ção no Ministério da Justiça.  

O secretário de Tecnologia da In-
formação do TSE, Giuseppe Janino, 
lembra que, em 2008, foi assinado 
com o Ministério da Justiça o acordo 
de cooperação para usar o banco de 
dados da Justiça Eleitoral no sistema 
do novo documento de identidade 
do brasileiro. “Colocamos toda nos-
sa infraestrutura e condições para ser 
o grande contribuidor deste trabalho 
no sentido de colocar os registros 
dos eleitores a serviço do projeto 
RIC, do estado. Só que, no passar 
dos anos, não tivemos, por diversos 
motivos, nesse acordo as atribuições 
do TSE eram colher os dados do ci-
dadão, repassar para o Ministério da 
Justiça, o INI (Instituto Nacional de 
Identificação), que faria a individua-
lização e, posteriormente, por meio 
de um compartilhamento de dados 
com os institutos estaduais, emitir 
o documento no final. Só que estes 
passos ficaram prejudicados por di-
versas razões.” 

Como o TSE manteve sua par-
te do termo e continuou a coletar a 
biometria dos votantes no processo 
de recadastramento eleitoral obri-
gatório, chegou o momento em 
que constou a necessidade de fazer 
a individualização. Mas o secretário 
confirma que o modelo continua 
compatível com o RIC. “Foi refei-
to o acordo de cooperação (com o 
Ministério da Justiça), foi assinada 

novamente uma nova edição desse 
acordo, no sentido de que o TSE fi-
zesse essa individualização sem pre-
juízo de manter ainda esse trabalho, 
sem romper com o acordo estabele-
cido com o objetivo ainda de produ-
zir o RIC”, completa. 

Agora, a Justiça eleitoral pas-
sa a contar com o que há de mais 
moderno em termos de identifi-
cação inequívoca. “Iniciamos este 
trabalho de especificação, fizemos 
a licitação e já, inclusive, assinamos 
o contrato. Nosso objetivo é que 
iniciemos este trabalho o quanto 
antes para já iniciar a produzir os 
resultados necessários para que pos-
samos fazer, digamos assim, iniciar 
um processo importante de higie-
nização do nosso cadastro eleitoral, 
individualizando os registros por 
meio da biometria.”

A previsão é de que, após o pra-
zo de 100 dias para a instalação do 
sistema, a individuação comece a 
uma velocidade de até 200 mil por 
dia. A medida vai permitir identifi-
car potenciais, não conformidades 
ou duplicidades no cadastro, com a 
consequente adoção de providências 
legais para solução dos problemas.

Janino esclarece que o padrão 
escolhido permite uso não apenas 
da impressão digital. “Essa solu-
ção que estamos adquirindo já se 
projetou não ser simplesmente um 
Afis, mas um Abis, que seria a pos-
sibilidade de se ter a identificação 

biométrica efetivamente, não só de 
digitais. Havendo uma dificuldade 
de decisão com relação à duplici-
dade, se usa outro recurso, que é a 
análise facial. E este sistema já es-
tará pronto para isso. Já coletamos 
a imagem do eleitor dentro do pa-
drão necessário para se fazer a aná-
lise facial. Então, ele vai ser muito 
mais completo e vai trazer muito 
mais credibilidade e também agi-
lidade na decisão destas análises e 
individualizações desses registros.”

 » DO PAPEl à URnA 
BIOméTRICA

O ano de 1996 marcou o iní-
cio de um modelo que iria transfor-
mar a forma como o brasileiro vê o 
processo de votação e apuração nas 
eleições, a urna eletrônica. Antes, 
em 1986, aconteceu o primeiro pas-
so para o que hoje é o maior sistema 
eletrônico de votação do mundo. 
Foi naquele ano que o TSE implan-
tou o cadastro único automatizado 
dos eleitores. 

“Há 20 anos tínhamos um 
processo eleitoral com muita inter-
venção humana, desde o voto em 
si, onde se assinava, se escrevia em 
papéis, esses papéis eram colocados 
manualmente em urnas, eram retira-
dos manualmente destas urnas, eram 
contados manualmente, eram trans-
critos os dados manualmente de for-
mulários para formulários. Isso tra-
zia pelo menos três atributos que são 
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inerentes ao ser humano: a lentidão, 
a prática de erros e, principalmente, 
a possibilidade de muitas fraudes”, 
recorda o secretário de Tecnologia da 
Informação do TSE.

O passo seguinte à urna eletrô-
nica é o atual uso da biometria, que 
torna praticamente impossível tentar 
votar por outra pessoa. O processo 
é gradativo. O piloto foi em 2008, 
quando apenas três cidades utilizaram 
a novidade: Colorado do Oeste (RO), 
Fátima do Sul (MS) e São João Ba-
tista (SC). Nas três localidades, foram 
recadastrados 
mais de 40 mil 
eleitores, com a 
coleta das ima-
gens das digi-
tais e da face 
para o banco 
de dados. 

Com o su-
cesso do piloto 
no interior do 
Mato Grosso 
do Sul, Ron-
dônia e Santa 
Catarina, a 
Justiça Eleito-
ral decidiu dar 
continuidade 
ao projeto de 
identificação 
biométrica em 
2010, numa 

segunda fase em 
outros 57 municí-
pios. Dessa forma, 
nas eleições gerais 
daquele ano 1,1 
milhão de eleitores de 60 municípios 
em 23 estados votou após a identifi-
cação pela tecnologia biométrica.

Agora em 2014, o TSE acaba de 
concluir a terceira etapa do recadas-
tramento biométrico, iniciada logo 
depois da eleição de 2012. Nesta fase, 
municípios de 24 estados e do Distrito 
Federal foram convocados para o reca-

dastramento biométrico, que 
coletou dados de 11,2 milhões 
de eleitores, totalizando 23,7 
milhões de entradas no banco 
de dados da Justiça Eleitoral. 

Quatro unidades 
da federação – Ala-
goas, Amapá, Distri-
to Federal e Sergipe 
– já têm 100% dos 
eleitores recadastra-
dos biometricamente. 
No pleito de outubro 
próximo, cerca de 22 
milhões de pessoas 
vão votar biometri-
camente, usando a 
impressão digital para 
liberar a urna. Eles 
estão espalhados por 
mais de 700 municí-
pios de todos os esta-
dos do país. A meta 
do TSE é ter 100% 
do eleitorado recadas-

trado biometricamente em 2018.
O resultado de todo o processo 

de modernização eleitoral, desde o 
início da automatização em 1986, 
passando pela urna eletrônica até a 
recém-iniciada individualização do 
cadastro biométrico, é a confiabili-
dade. “Saímos de um cenário desa-
creditado (20 anos atrás) para um 
alto índice de credibilidade. Hoje 
nós temos mais de 90% de credi-
bilidade por parte do eleitor com 
relação às eleições brasileiras”, co-
memora Janino. 

no ReCadaStRamento, 
eleItoR RegIStRa a 

aSSInatuRa de foRma 
eletRônICa

Coleta da Imagem 
do eleItoR gaRante 
o uSo da teCnologIa 
de ReConheCImento 
faCIal
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Uma Autoridade Certificadora que já vai 
nascer grandiosa. Esta é a previsão de 
resultado para o acordo de cooperação 
técnica assinado em maio pelo TSE 

e Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(ITI). O documento, avalizado pelo diretor-geral 
do tribunal, Athayde Fontoura Filho, e pelo presi-
dente do ITI, Renato Martini, prevê a criação da 
AC Justiça Eleitoral e a produção de estudos sobre a 
viabilidade da utilização de registros biométricos, da 
base de dados do TSE, nos processos de emissão de 
certificados no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Martini avalia que a Justiça Eleitoral já é um 
exemplo na realização de processos seguros. “O 
TSE tem atuado com extrema sensibilidade no que 
diz respeito à identificação inequívoca do cidadão. 
Atualmente, sua grande frente de trabalho resul-
tou no recadastramento biométrico dos eleitores 
no país. Associado a este que é um dos maiores 
entes públicos do Brasil, o ITI quer somar esfor-
ços na construção de mecanismos tecnológicos que 
auxiliem a constante otimização das atividades do 
tribunal e, em contrapartida, absorver o máximo 
de conhecimento para elevar o nível de segurança 
na validação presencial daquelas pessoas, físicas e 
jurídicas, que desejem emitir um certificado digital 
ICP-Brasil”, destaca Martini.

Já o secretário de Tecnologia da Informação 
do TSE, Giuseppe Janino, confirma que a AC 
Justiça Eleitoral terá 
números impressionan-
tes, fortalecendo tanto 
a ICP-Brasil quanto a 
segurança do processo 
eleitoral. “Temos aí a 
possibilidade de tra-
balhar alinhados e, ao 
mesmo tempo, fortale-
cer a própria ICP-Bra-
sil, porque uma vez 
vinculando o pátio de 
urnas eletrônicas à ICP 
Brasil, talvez tenhamos 
aí uma das maiores au-
toridades certificadoras 
dentro do Brasil, por-
que só em números são 

500 mil urnas eletrônicas, sem contar todo o par-
que de servidores, que são mais de 50 servidores 
(máquinas) que atuam, o parque de certificados 
convencionais, são mais de 3 mil juízes eleitorais, 
são mais de 20 mil estações de trabalho inseridas 
dentro do processo eleitoral. Ou seja, são números 
gigantescos”, confirma.

Pelo acordo, o TSE planeja implantar uma AC 
para provimento de certificados ICP-Brasil aos 
servidores da Justiça Eleitoral, bem como verificar 
a aderência desta AC para emissão de certificados 
para as urnas eletrônicas utilizadas em eleições. Já 
ao ITI caberá empreender estudos e esforços no 
sentido de prover a ICP-Brasil de um processo 
de identificação fortalecido pelo uso da validação 
biométrica dos requerentes de certificados digitais 
junto às Autoridades de Registro credenciadas.

Janino enfatiza que a Justiça Eleitoral já tem 
uma certificadora que emite todos os certificados 
necessários e diz que agora todo o modelo será ade-
quado aos padrões da ICP-Brasil. Ele adianta que 
será preciso fazer ajustes: “Inclusive, há necessida-
de de fazer adaptações nessa legislação, é o que nós 
pretendemos fazer por meio desse acordo que se 
inicia, de prever o equipamento urna eletrônica, 
porque os certificados digitais estão focados hoje 
em equipamentos convencionais, servidores, desk-
tops. A urna eletrônica é um equipamento diferen-
te e uma das necessidades é que os equipamentos 
estejam ligados em rede, em internet, etc., para fa-

zer controles e a urna não tem acesso 
à rede, isso já é um requisito de segu-
rança de engenharia dela. Então, estas 
adequações são necessárias.”  

Com informações do ITI.
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Cada empresa tem uma história que reflete a forma única encontrada 

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. Resumir 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 re-

vista idigital abre espaço para que as associadas ABRID dividam seus 

casos de sucesso com você.

Boa leitura.
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RESUMO
A crescente e cada vez mais inevitável utiliza-

ção da computação móvel potencia um variado le-
que de casos de uso que, para além de algumas op-
ções não serem possíveis anteriormente, permitem 
aumentar a comodidade, eficiência e desempenho 
dos usuários. Porém, na área da saúde esse tipo de 
utilização levanta desafios adicionais, dada a neces-
sidade de salvaguardar adequadamente o acesso e 
a utilização de sistemas de informação clínica que, 
além das óbvias questões de privacidade, poderão 
ter um enorme valor para organizações que preten-
dam explorá-los indevidamente. Este artigo descre-
ve não só como a certificação digital desempenhou 
um papel essencial na identificação segura dos 
profissionais de saúde na Holanda, como também 
abriu caminho para aplicações inovadoras, como a 
possibilidade de acessar on-line o prontuário ele-
trônico dos pacientes, usando o smartphone/tablet 
dos usuários para aprovar qualquer autenticação 
ou assinatura digital realizada em seu nome.

PALAVRAS-CHAVE
Mobile, certificado digital, autenticação, assi-

natura digital, segurança da informação, certifica-
do de atributo.

ABSTRACT
The growing an evermore unavoidable use of 

mobile computing enables a wide range of use cases 
that, in addition to not being possible before, enhance 
the end user’s comodity, efficiency and performance. 
However, in the Health area this type of usage raises 
additional challenges, given the need to adequately 
safeguard the access and usage of clinical informa-
tion (systems) that, in addition to the obvious privacy 
related issues, can have an enormous value for orga-
nizations interested on misusing them. This article 
describes not only how digital certification played a 
key role in the secure identification of health profes-
sionals in The Netherlands, but also as it paved the 
way for innovative applications, like the possibility 
to access on-line patient records, using the end user’s 
smartphone/tablet to approve any authentication or 
digital signature carried out on his behalf.

KEYWORDS
Mobile, digital certificate, authentication, digital 

signature, information security, attribute certificate.
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POR PEdRO BORgES

Tradicionalmente, a Ho-
landa é um país em que a 
privacidade é altamente 
valorizada pelo cidadão co-

mum, com forte reação popular a qual-
quer ação/omissão governamental que 
possa colocá-la em risco. 

Assim, e dadas as crescentes ame-
aças à segurança da informação das 
organizações, o Ministério da Saúde 
considerou essencial elevar o nível de 

segurança no acesso a sistemas que 
manipulam informação tão sensível 
quanto os dados clínicos dos pacientes 
que, para além das óbvias questões de 
privacidade, poderão ter um enorme 
valor para organizações que preten-
dam explorá-las indevidamente.

Dessa forma, esperava também 
poder responsabilizar os profissio-
nais por seus atos, até então muito 
difícil em virtude da frequente par-

tilha de acessos entre colegas ou da 
utilização de senhas facilmente adi-
vinháveis ou atacáveis.

 » IDEnTIfICAçãO SEGURA DOS 
PROfISSIOnAIS DE SAúDE

O UZI-pas (ver figura 1) é um 
cartão com chip emitido para todos 
os profissionais de saúde habilita-
dos na Holanda (cerca de 400 mil), 
contendo várias informações sobre o 
titular, como nome, foto, especiali-
dade e hospital em que trabalha.

uSO DE 
CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL NA 
SAúDE Em 
PLATAFORmAS 
móVEIS
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O chip do cartão tem capacidades cripto-
gráficas e inclui três certificados digitais distin-
tos (um para autenticação, um para assinatura 
digital e outro para sigilo).

 » EmISSãO DAS CARTEIRAS
Dados os desafios e complexidade que a 

implementação de um projeto deste gênero co-
locava, foi necessário encontrar um sistema de 
gestão capaz de assegurar a:
•	 Gestão completa do ciclo de vida (emis-

são, cancelamento, renovação, etc.) dos 
cartões emitidos, controlada através de 
interface Web;

•	 Existência de centenas de pontos de aten-
dimento, geograficamente dispersos, onde 
o profissional pudesse solicitar a emissão 
da carteira, após identificação presencial/
inequívoca;

•	 Integração com várias ACs, através de pro-
tocolos padrão;

•	 Embarque automático no chip dos certifica-
dos digitais emitidos;

•	 Personalização física e lógica de 10 mil car-
tões/dia através da integração com impres-

soras de grande porte;
•	 Impressão de cartas de PIN/PUK;
•	 Integração via Web Services com vários 

sistemas;
•	 Monitorização de informação relevante (ver 

figura 2), através de um módulo de business 
intelligence, possibilitando análise em tempo 
real e de dados históricos.

 » DESAfIOS DA mOBIlIDADE
Tirando partido da enorme base de cartões 

PKI que passaram a estar nas mãos dos profis-
sionais, várias instituições de saúde holandesas 
passaram de imediato a poder tirar partido das 
carteiras para melhorar os seus processos inter-
nos, seja para autenticação dos usuários perante 
os seus sistemas, assinatura digital de todos os 
atos médicos ou para securizar a comunicação 
entre profissionais médicos.

Contudo, apesar de todas as vantagens 
imediatas da iniciativa, o seu principal impac-
to estava no interior das organizações onde, 
para usar a sua carteira, os profissionais depen-
diam de postos de trabalho físicos com uma 
leitora conectada.
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No entanto, como a generalidade das orga-
nizações hoje em dia, as instituições de saúde 
identificaram a necessidade de encontrar solu-
ções adequadas para suportar cenários de mobi-
lidade, considerando que:
•	 É frequente que profissionais de saúde que 

se encontram fora das instalações (folga, 
em viagem, etc.) necessitem de aceder e 
intervir de forma segura com os sistemas 
da instituição;

•	 Nesses casos é possível que os profissionais 
não se encontrem na posse do seu compu-
tador, embora seja quase certo que terão 
consigo o seu smartphone/tablet, do qual a 
maioria dos usuários nunca se separa; 

•	 O uso de um cartão criptográfico 
num equipamento móvel carece de 
uma leitora adaptada e facil-
mente portável.
Um exemplo disso mesmo é o 

portal “Medischegegevens” (“Da-
dos Médicos”, em português), que 
reúne informação do prontuário 
electrônico dos cidadãos holandeses 
(figura 3). Para facilitar o seu uso em 
mobilidade, para além de suporte ade-
quado para os pontos anteriormente 
mencionados, a solução desejada teria ainda de 
atender aos seguintes requisitos:
•	 Possibilitar o acesso fácil, seguro e ami-

gável quer de pacientes quer de profissio-
nais de saúde;

•	 O acesso ao portal deveria poder ser reali-
zado a partir de qualquer sistema operacio-
nal, sem necessidade de instalação nele de 
qualquer software específico (drivers, mid-
dleware, etc.);

•	 A autenticação dos usuários deveria ser basea-
da na utilização de um certificado digital em-
barcado/acessível no seu smartphone/tablet 
(iOS ou Android), exigindo a introdução de 
seu código PIN sempre que ele é utilizado;

•	 Os pacientes deveriam autenticar-se com um 
certificado em software (equivalente a certifi-
cado tipo A1 da ICP-Brasil), que deveria ser 
automaticamente embarcado no seu smar-
tphone/tablet após um simples processo de 
registo e verificação de identidade;

•	 Os profissionais de saúde deveriam autenti-
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car-se com o certificado digital do seu cartão UZI-pas 
(equivalente a certificado tipo A3 da ICP-Brasil), conec-
tado ao seu smartphone/tablet através de uma capa com 
leitora de cartões embebida (disponível para iPhone/iPad, 
ver figura 4) ou outro tipo de leitora externa (disponíveis 
para iOS e Android);

•	 A comunicação com os smartphones/tablets dos usuários 
deveria requerer apenas uma ligação à internet, não im-
plicando quaisquer custos de comunicação;

•	 A solução deveria ser fácil e rapidamente integrável no 
portal (que já se encontrava desenvolvido), isolando-o 
da complexidade inerente à gestão de certificados digi-
tais, à criação/verificação de assinaturas digitais em di-
ferentes formatos (PKCS#1, CAdES, XAdES, PAdES, 
etc.) e à gestão dos equipamentos utilizados por cada 
usuário.

 » SEGURAnçA DA InfORmAçãO
Adicionalmente, a utilização de equipamentos móveis 

por parte dos profissionais de saúde, apesar de convenien-
te e necessária, carecia de cuidados acrescidos em virtu-
de da necessidade de total proteção da informação clínica 
por eles transportada nos seus smartphones/tablets (em 
e-mails, arquivos, contatos de pacientes, etc.). Também 
aqui se esperava que o cartão UZI-pas e a certificação digi-
tal pudessem ajudar na salvaguarda da informação armaze-
nada nos dispositivos.

 » mOBIlIDADE COm SEGURAnçA
A solução adotada pelo portal “Medischegegevens” 

atende a todos os requisitos enunciados e permite que 
o smartphone/tablet do usuário seja a chave que des-
bloqueia qualquer processo de autenticação (ver figura 

5) ou assinatura digital 
realizada em seu nome. 
Para isso, basta que ele 
confirme a sua intenção 
mediante a introdução do 
seu código PIN no equi-
pamento (ver figura 6).

Adicionalmente, foi 
disponibilizada aos profis-
sionais a possibilidade de 
equiparem os seus smar-
tphones/tablets com uma 
App capaz de usar o seu 
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cartão UZI-pas para encriptar a informação 
que necessita de ser protegida (e-mail, agenda, 
contatos, documentos, etc.), apenas acessível 
mediante introdução do respetivo código PIN.

Como resultado, a gestora do portal obteve 
vários benefícios, como:
•	 eliminação dos custos com equipamentos 

de autenticação (OTP, etc.);
•	 suporte para realização de assinaturas digi-

tais, gerando um comprovante com valor 
legal/probatório de cada operação relevan-
te realizada no sistema;

•	 redução de custos de suporte de TI (devido 
a não haver mais necessidade de desbloque-
ar senhas de usuários, instalar aplicativos/
plug-ins nas suas estações de trabalho, etc.);

•	 maior facilidade em obter uma certificação 
de segurança de informação (ISO 27001).

Por seu lado, os usuários também tiveram 
a ganhar com esta implementação, que lhes 
trouxe a conveniência de acessar e intervir no 
portal:
•	 com um elevado nível de segurança;
•	 mesmo que se encontrem fora da organiza-

ção (por exemplo, em emergências médi-
cas, consultas à distância, confirmação de 
diagnóstico de outro médico, etc.);

•	 a partir de qualquer sistema (PC de um 
hotel, etc.), sem qualquer risco de ser ví-
tima de vírus, trojans, etc. que o possam 
ter infetado.

 » EvOlUçõES PREvISTAS
O projeto encontra-se agora numa segun-

da fase onde, além da utilização do smartpho-
ne/tablet do usuário para processos de assina-
tura digital (ex: prescrições eletrônicas, atesta-
dos médicos, etc.), precisam ser identificadas 
as várias situações em que é pertinente utilizar 
certificados de atributo (compatíveis com o 
RFC 5755) para expressar características re-
levantes dos usuários (área de especialização 
de um profissional de saúde, alergias de um 
paciente, etc.).

fIguRa 6
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RESUMO
A implementação da segurança 

de fronteira com tecnologia de pon-
ta pode dar um verdadeiro impulso 
aos países que procuram abrir suas 
economias e se modernizar rapida-
mente.

PALAVRAS-CHAVE
Governo eletrônico, Governo, 

Segurança, Passaporte, Controle de 
fronteira.

ABSTRACT
Implementing state-of-the-art bor-

der security can provide a real boost for 
countries looking to open up their econo-
mies and rapidly modernize.

KEYWORDS
eGovernment, Government, Se-

curity, ePassports, border control.

GANA: 
PASSAGEm 

SEGuRA

POR TAMSin OxfORd

Para muitos países que bus-
cam modernizar e atrair 
investimento externo, a 
introdução do sistema 

eImmigration permite promover o 
aumento das exigências de segurança 
que acontecem com o interesse gerado 
por uma economia em crescimento. 
Este nível de segurança não pretende 
restringir os cidadãos e visitantes, mas 
oferecer tranquilidade e proteção, ao 
mesmo tempo em que permite que as 
pessoas viajem para dentro e para fora 
do país sem problemas.

Cerca de 500 milhões de passa-
portes eletrônicos já foram emitidos 
por 100 países. Os governos de todos 
os continentes estão se voltando para a 
tecnologia para ajudá-los a lidar com 
o aumento do tráfego de passageiros, 
que subirá 40% entre 2000 e 2020.

Um sistema eImmigration apro-
veita a poderosa tecnologia de ges-
tão da informação - inclusive vistos 
eletrônicos e biometria - para ajudar 
os serviços de imigração a lidar com 
as demandas das viagens modernas. 
A tecnologia dá suporte aos funcio-
nários da imigração e os ajuda a de-
tectar viajantes ilegais ou mal-inten-
cionados entre a grande maioria de 
visitantes amistosos.

 » GRAnDES AmBIçõES
Descrito como um “dos leões 

da África”, Gana está entre os paí-
ses cujas economias cresceram con-
sideravelmente nos últimos anos. 
Seu Plano “Visão Gana 2020” 
tem como objetivo torná-lo um 
país desenvolvido entre 2020 e de 
2029. Dito isto, ele enfrenta ques-

tões culturais que afetam os inves-
timentos internacionais e restrin-
gem o seu potencial, tais como os 
setores “enfermos” de energia e de 
trabalho. O governo de Gana re-
conheceu a necessidade de dotar a 
sua economia em crescimento com 
uma infraestrutura onde ela possa 
florescer, e a migração interna foi 
apontada como um componente 
vital deste desenvolvimento. Isto é 
cada vez mais relevante quando o 
país se torna um destino desejável 
para investimentos empresariais e 
para o turismo.

Em 2012, o Banco Mundial 
concedeu ao Serviço de Imigração 
de Gana um financiamento para 
desenvolver uma infraestrutura 
moderna para o país na medida em 
que ele se deslocava para um futu-
ro mais robusto e tecnologicamente 
avançado. O governo de Gana tinha 
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quatro objetivos principais no iní-
cio deste processo.

Primeiro, ele procurou implemen-
tar procedimentos padronizados de 
registro, aprovação e emissão para to-
dos os vistos e autorizações, totalmente 
suportado pela tecnologia da informa-
ção. Em segundo lugar, ele pretendia 
instalar um sistema de controle de 
fronteiras com tecnologia de ponta em 
todo o país para as sedes, escritórios re-
gionais, fronteiras terrestres, fronteiras 
marítimas e aeroportos.

Em terceiro lugar, a implanta-
ção de dez portões eletrônicos no 
Aeroporto Internacional de Kotoka, 
em Accra, capital de Gana, permitiu 
o controle automatizado das fron-
teiras para os viajantes estrangeiros 
frequentes e cidadãos de Gana re-
gistrados. Finalmente, o governo 
disponibilizou serviços eletrônicos 
para todos os tipos de vistos e au-
torizações disponíveis através de um 
portal na internet.

“Embora o sistema esteja sendo 
implementado e o impacto não pos-
sa ser medido com precisão ainda, 

um serviço de excelência é um dos 
resultados esperados do projeto”, diz 
Michel Viano, diretor de Projetos do 
Consórcio eImmigration em Gana, 
na Gemalto. “O uso de uma plata-
forma de pagamento eletrônico para 
todas as tarefas relacionadas a vistos 
e autorizações reduzirá o risco de 
corrupção e reprimirá os serviços ile-
gais de facilitação de vistos prestados 
por terceiros”.

 » RUmO AO fUTURO
Gana está estabelecendo sua pri-

meira política nacional de migração, 
que está sendo elaborada em conso-
nância com a mais recente tecnologia 
disponível. A tecnologia de seguran-
ça avançada ajuda os cidadãos a se 
sentirem seguros e apoiados em vez 
de monitorados e controlados. Ela 
oferece espaço ao desenvolvimento 
humano e promove os investimen-
tos estrangeiros por meio de uma 
infraestrutura modernizada.

No núcleo do sistema eImmi-
gration está o registro da população 
viajante. Este é protegido por um 

sistema de identificação e impressão 
digital automatizado, que acrescenta 
novos viajantes ao registro e automa-
ticamente identifica aqueles que já 
passaram por ele antes. A utilização 
da biometria permite que o sistema 
gerencie os viajantes de forma mais 
eficaz, e ajudará o Serviço de Imigra-
ção de Gana a oferecer um processo 
confiável e conveniente a todos aque-
les que cruzam as fronteiras do país.

O investimento neste tipo de tec-
nologia pode transformar os países e 
inspirar o crescimento econômico. 
A integração de dispositivos móveis 
e sistemas de computador modernos 
na vida profissional é importante, 
porém, a tecnologia de segurança 
também tem um papel fundamental 
a desempenhar na concretização de 
uma mudança positiva.
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RESUMO
O Artigo oferece uma visão 

geral de tendências para soluções 
em smart cards para o setor públi-
co. Ele mostra como a indústria 
de semicondutores é impactada 
pelos requerimentos das aplica-
ções, em termos de memória, 
segurança e interface tecnológica.

PALAVRAS-CHAVE
VHBR, flash, cartões inteli-

gentes, multi-aplicação.

ABSTRACT
This article gives a comprehen-

sive overview on application trends 
for smart card solutions in the pu-
blic sector. It shows how the semi-
conductor industry is impacted by 
the application requirements in 
terms of memory, security, and in-
terface technology.

KEYWORDS
VHBR, flash, smartcards, 

multi-application.
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POR JOSEf HAid

Os smart cards foram de-
senvolvidos para apli-
cações governamentais 
desde os anos 1990. O 

alvo principal era identificar o cida-
dão através de um sistema eletrônico 
para aumentar a segurança.

Em 2005, a introdução dos pas-
saportes eletrônicos foi um marco 
para a indústria de smartcards. Com 
o uso desses controladores, houve 
um grande avanço na segurança do 
documento e também no controle 
do governo nas fronteiras. Em para-
lelo, além da emissão de passaportes, 
os governos iniciaram a emissão de 
documentos utilizando smartcards, 
como eHealth e outros documentos 
eletrônicos. Recentemente, foram 

incluídos serviços eletrônicos para 
serem utilizados por serviços pú-
blicos e privados. De acordo com 
essa tendência, o mercado para do-
cumentos eletrônicos é visto como 
um mercardo de grande crescimento 
para os próximos anos.

 » SERvIçOS DE PóS-EmISSãO E 
CARTõES mUlTI-APlICAçãO

Existem várias maneiras pelas 
quais os cartões multi-aplicação 
podem ser aplicados. Os setores 
públicos e privados são os maiores 
interessados, combinando aces-
sos a serviços públicos e aplicações 
comerciais como pagamentos e 
transportes. Existem exemplos de 
países que seguem essa tendência. 

Na Itália, são emitidos cartões dual-
-interface combinando aplicações 
de governo, saúde e transporte. Na 
Rússia, os cartões são utilizados em 
serviços do governo, pagamentos e 
transportes em um único cartão. Na 
Alemanha, o documento nacional é 
utilizado para autenticação em por-
tais para os varejistas. 

Devido a essa tendência, é es-
perado que os serviços através do 
cartão cresçam. Além disso, será ne-
cessário habilitar o carregamento de 
novas aplicações após a emissão do 
cartão ao cidadão.

 » PARA mAIOR COnvEnIênCIA, 
A TEnDênCIA SERá CARTãO SEm 
COnTATO

Aumentar a conveniência para 
o usuário é uma das maiores moti-

SmART CARDS: 
HISTóRICO E 
TENDêNCIAS 
PARA APLICAÇÕES 
DE GOVERNO
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vações para o de-
senvolvimento de 
smart cards. Agre-
gado a uma infra-
estrutura de TI, um 
grande número de 
serviços podem ser 
simplificados. A 
aceitação do cartão 
também depende 
da forma do seu 
uso. A interface 
sem contato é pro-
vavelmente a forma mais convenien-
te. O público em geral está acostu-
mado com essa experiência, em casos 
como transporte, controle de acesso 
e, logo, também em aplicações de 
pagamento. Veja na figura como 
ocorreu o movimento de migrações 
para cartões baseados somente em 
contato para sem contato.

Desta forma, de acordo com as 
tendências apresentadas, o grande 
desafio para a indústria de smart-
cards é:
•	 Desenvolver produtos altamen-

te robustos, de alta qualidade, 
com durabilidade de no míni-
mo 10 anos;

•	 Controladores seguros e certifi-
cados, para proteção das aplica-
ções e dados;

•	 Flexibilidade para habilitar o 
download de aplicações após 
sua emissão;

•	 Robustez nas interfaces de con-
tato e sem contato.

 » TEnDênCIAS TECnOlóGICAS: 
mEmóRIA flASH, SEGURAnçA 
DIGITAl E vElOCIDADE DE 
COmUnICAçãO >1mBIT/S

As tendências mostram clara-
mente a necessidade de aperfeiçoa-
mento da flexibilidade, segurança 
e velocidade de comunicação. Em 
paralelo, a tendência da indústria de 

semicondutores é reduzir os custos, 
diminuindo drasticamente o tama-
nho dos chips, sem comprometer a 
segurança e a qualidade.

 » mEmóRIA ROm, EEPROm E 
flASH

A memória não volátil permite 
o armazenamento das informações 
mesmo que a alimentação do cartão 
seja removida. As informações im-
portantes armazenadas são:
•	 códigos: sistema operacional, 

aplicativos;
•	 dados: usuário do cartão, chaves 

privadas;
•	 informações relacionadas à segu-

rança: contadores e chaves.
A memória ROM é a tecnologia 

mais antiga, utilizada para o arma-
zenamento de informações não vola-
téis. O seu uso é normalmente para 
armazenamento de códigos como 
o sistema operacional e aplicativos. 
Seus dados são gravados em fábrica 
e atualizações e mudanças são tare-
fas custosas e levam muito tempo. 
A memória EEPROM permite al-
terações nos dados através de uma 
alta voltagem aplicada na célula de 
silício. Em smart cards, a EEPROM 
é utilizada para gravar dados perso-
nalizados, informações de segurança 
e partes de programa. A memória 
Flash foi desenvolvida para que seja 
possível armazenar tanto códigos e 

dados em uma única memória. Em 
diversas aplicações, até mesmo na in-
dústria automobilística, a memória 
Flash já é mandatória. Desta forma, 
houve ganho com logística, flexibi-
lidade e manutenção, atingindo os 
requerimentos necessários, especial-
mente sobre a temperatura, retenção 
de dados e vida útil.

 » TEnDênCIAS PARA 
SEGURAnçA

Produtos para governo tipica-
mente têm a vida útil de 10 anos. 
Todos os circuitos no controlador 
são desenvolvidos para atender os 
requerimentos de tempo, retenção 
dos dados e qualidade. Além disso, a 
segurança é essencial. Ataques contra 
o hardware em smart cards são divi-
didos por três classes principais: falsa 
indução, “Side Channel” e físico.

Essas três classes são populadas 
por muitos outros tipos de ataques 
específicos, até mesmo a combina-
ções deles. Ataque por falsa indução, 
por exemplo, vem se tornando o 
mais popular nos últimos tempos e 
tem se diversificado utilizando mé-
todos elétricos, como variação na 
frequência, radiação a laser, variação 
de temperatura e até mesmo ataques 
de radiação. Cada método tem uma 
larga variação de cenários, entretan-
to cada vez mais novos métodos são 
aplicados.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carteira de motorista

Cartões de saúde

Documento Nacional

Passaporte Eletrônico
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Única Aplicação: 
Documento Nacional

3 Aplicações:
Documento Nacional,
Saúde, Bancário

5 Aplicações:
Documento nacional,
Saúde, carteira de
motorista, Bancário

 » O fUTURO DA SEGURAnçA 
Em SmART CARDS – SEGURAnçA 
DIGITAl

Duplo processamento: Um 
exemplo é ter duas CPUs, que detec-
tam erros em tempo real, até mesmo 
enquanto processam. Ambas CPUs 
entregam os resultados dos cálculos 
independentemente uma da outra. 
Um comparador detecta se os cálcu-
los foram executados sem erros e, se 
por algum motivo, uma delas apre-
sentar um resultado diferente, um 
alarme é disparado.

Criptografia das memórias e 
CPU: Criptografar o hardware como 
um todo e também a memória é o 
objetivo de não haver dados “claros” 
no chip, através de mudanças dinâ-
micas de chaves.

Proteção do sinal: através da crip-
tografia completa, é reduzida atrativi-
dade de quem ataca pelos sinais.

Interface do controlador do 
smartcard – Velocidade de comuni-
cação além de 1Mbit/s – “Very High 
Bitrates”.

Passaporte com reconhecimento 
facial e cartões multiaplicação com 
biometria são uma consequência 
inevitável, portanto, é esperada uma 
alta velocidade de comunicação na 
interface sem contato. A ISO/IEC 
14443 em 2000 definia um padrão 
de comunicação de até 848kbit/s. 
Essa comunicação previa perfor-
mance suficiente  para ler volume de 
dados de 30 a 150kbyte. Nos próxi-
mos anos, é esperado que as aplica-
ções demandarão maior volume de 
informações armazenadas no cartão. 
Com a tendência de cartões mul-
tiaplicações, espera-se que algo em 
torno de 500kbytes de dados sejam 
armazenados no cartão. A questão é 
como realizar a leitura desses dados 

em até 6 segundos conforme descri-
to na ISO. Hoje já é possível comu-
nicações além de 1Mbit/s. Dessa for-
ma, foi desenvolvido o padrão para 
leitura de 1.7Mbit/s, 3.4 Mbit/s e 
6.8 Mbit/s.  O segundo passo é o de-
senvolvimento de velocidades ainda 
maiores.

Em resumo, os governos estão 
aumentando a emissão de smartcar-
ds, em soluções como passaportes 
eletrônicos, registros nacionais e ser-
viços. Existe uma grande tendência, 
para cartões multi-aplicação, que 
oferecem flexibilidade para utiliza-
ção tradicional de um documento, 
como também de serviços eletrôni-
cos. Os impactos para a indústria 
serão inevitáveis, como:
•	 Cartões Multiaplicação e possi-

bilidade de carregamento de no-
vos aplicativos após emissão;

•	 Conceitos de segurança basea-
dos em software e não somente 
em sensores, detectando ataques 
específicos;
•	 Interfaces sem contato com 
velocidades acima de 6.8Mbit/s.

soBre o autor
Josef Haid está na Infineon, 
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definição de controladores de alta 
segurança para aplicações governa-
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RESUMO
O Instituto de Identificação da Po-

lícia Civil do Distrito Federal é respon-
sável por índices elevados na resolução 
de crimes na capital do Brasil. Atual-
mente, conta com tecnologia de pon-
ta e quadro funcional capacitado, com 
mestres e doutores, especialistas em 
impressões digitais. Um investimento 
de 25 milhões de reais tornou realida-
de o Sistema AFIS, das séries america-
nas, permitindo que os Papiloscopistas 
brasilienses produzissem milhares de 
laudos periciais por ano, a partir dos 
vestígios coletados em locais de crimes. 
O Sistema também é utilizado nos pro-
cedimentos de identificação de cadáve-
res e na descoberta de muitas fraudes. 
O constante aprimoramento técnico 
trouxe reconhecimento internacional 
ao Instituto de Identificação de Brasília.

PALAVRAS-CHAVE
Biometria, Identificação Humana, 

Papiloscopista, Perícia, Sistema AFIS.

ABSTRACT
The Identification Institute of Civil 

Police of the Federal District is respon-
sible for high rates in solving crimes in 
the capital of Brazil. It currently presents 
modern technology and qualified staff, 
with masters and doctors, experts in Fin-
gerprints. An investment of aproximately 
11 million dolars made the AFIS System, 
of the american series, a reality, allowing 
brasilian fingerprint experts to produce 
thousands of forensic reports each year, 
based on traces found in crime scenes. The 
system is also used in the identification 
of the dead and in the discovery of many 
frauds. The constant technical improve-
ment brought international acknowled-
gement to the Identification Institute of 
Brasilia.

KEYWORDS
AFIS System, Biometrics, Fingerprint 

Expert, Human Identification, Forensic.
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POR ROdRigO MEnESES

A popularidade alcançada 
pela ciência forense nos 
últimos anos é marcada 
pelo sucesso de, pelo 

menos, oito séries televisivas, tais 
como CSI: Crime Scene Investiga-
tion. Essas séries ilustram técnicas 
periciais avançadas em que a ciência 
e a tecnologia são empregadas em in-
vestigações criminais para esclarecer 
circunstâncias de crimes e apontar 
quem são os criminosos. 

Muito se fala sobre o abismo exis-
tente entre o que é representado nas 
séries de televisão e a realidade da pe-

rícia criminal brasileira, conhecida por 
sua defasagem em quesitos estruturais 
e tecnológicos. No entanto, alguns 
órgãos responsáveis por essa atividade 
conseguem “driblar” as dificuldades e 
são responsáveis por ín-
dices bastante elevados 
na resolução de crimes. 
Eis o caso do Instituto 
de Identificação de Bra-
sília, órgão integrante da 
Polícia Civil do Distrito 
Federal, que contribui 
sobremaneira para a se-
gurança pública.

 » QUAnDO COmEçOU
Em 1961, após a inauguração 

de Brasília como a nova capital fe-
deral, foi criada a Divisão de Polícia 
Científica, da qual fazia parte o Ins-
tituto de Identificação, que na época 
funcionava sem móveis, sem equipa-

CONHEÇA 
O CSI 
bRASÍLIA
Saiba por que o Instituto de 
Identificação de Brasília é 
reconhecido internacionalmente 
como uma potência pericial
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mentos adequados e sem pessoal es-
pecializado. As tarefas desempenha-
das relacionavam-se às identificações 
civis e criminais, além da expedição 
das carteiras de identidade.

Iniciava-se, na capital, a identifi-
cação humana pelo processo datilos-
cópico, método que tem por base a 
análise das impressões digitais.Anos 
após, com a inauguração da nova 
sede do Instituto, em 1985, a antiga 
Seção de Estudos Técnicos passou a 
se chamar Seção de Perícias Datilos-
cópicas, marcando o início da atua-
ção dos papiloscopistas nas perícias 
em locais de crime e em identifica-
ções de cadáveres. Em 1992, passou 
a realizar também as perícias papi-
loscópicas diversas, retratos falados 
e elaborações de álbuns fotográficos, 

atividades técnico-cientí-
ficas essenciais às investi-
gações criminais.

Hoje, o Instituto de 
Identificação de Brasília 
conta com tecnologia de 
ponta e quadro funcio-
nal altamente capacita-
do, incluindo mestres e 
doutores especialistas na 
área. Em sua moderna 

estrutura, tais especialistas ocupam 
as divisões de Exames Laboratoriais, 
Perícias e Exames Técnicos em Papi-
loscopia e Identificação Biométrica.

 » SISTEmA AfIS: AvAnçO 
TECnOlóGICO

Um investimento de 25 milhões 
de reais, realizado pela Polícia Civil 
do Distrito Federal, tornou o siste-
ma AFIS (sigla em inglês: Automa-
ted Fingerprint Identification System), 
das séries americanas, uma realidade 
para o Instituto de Identificação de 
Brasília. O sistema permite a pesqui-
sa de vestígios de impressões digitais 
em bancos de dados com milhões 
de registros, o que trouxe um gran-
de avanço para perícia brasiliense. 

Antes, os papiloscopistas produziam 
algumas centenas de laudos periciais 
a cada ano. Com o uso do equipa-
mento, os papiloscopistas passaram a 
produzir milhares de laudos por ano, 
apontando autores de diversos cri-
mes, de simples furtos aos mais com-
plexos homicídios premeditados.

A expertise dos papiloscopistas, 
associada ao sistema AFIS, permi-
tiu que fossem descobertos vários 
criminosos em casos de repercussão 
na capital. Um exemplo foi o crime 
ocorrido no Parque da Cidade que 
teve como vítima uma professora. 
Impressões digitais do assassino fo-
ram colhidas em uma sacola plástica 
encontrada no interior do veículo. 
O emprego da tecnologia permitiu 
que, em algumas horas, o autor do 
crime fosse descoberto pelo Institu-
to de Identificação.

 » REPERCUSSãO 
InTERnACIOnAl

Os resultados obtidos em Brasí-
lia vêm impressionando e chaman-
do a atenção de diversos gestores, 
empresas de biometria, renomadas 
instituições policiais e participantes 

de Congressos Internacionais de 
Identificação. Os resultados obti-
dos em Brasília foram destacados 
por Massato Takakuwa, um dos 
diretores da empresa NEC, em 
uma conferência para análise de 
resultados obtidos com a tecno-
logia AFIS, ocorrida em Las Ve-
gas, Estados Unidos. 

O constante aprimoramen-
to técnico fez também com que 
o Sistema do Instituto de Iden-
tificação alcançasse a liderança 
na avaliação do nível de preci-
são e confiabilidade realizada 
pelo NIST - Instituto Nacional 
de Padrões e Tecnologia, órgão 
responsável pela padronização e 
avaliação das tecnologias de reco-
nhecimento de impressões digi-
tais sediado nos Estados Unidos.
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 » ATIvIDADE PERICIAl
Quando ocorre um crime em 

Brasília, uma equipe pericial é 
acionada para comparecer ao local 
do fato. Seu objetivo é “refazer” os 
passos do criminoso, buscando os 
vestígios por ele deixados. Utiliza-se 
de lanternas, reagentes químicos e 
máquinas fotográficas para registrar 
tudo o que é encontrado. Por vezes, 
é necessária a coleta de documen-
tos, armas, objetos e ferramentas no 
local do crime para que sejam enca-
minhados ao laboratório, onde di-
versos tipos de reagentes químicos 
são empregados para recuperar im-
pressões digitais nos mais variados 
tipos de objetos.

Uma vez que as impressões sejam 
recuperadas, elas são encaminhadas 
à Seção de Exames Papiloscópicos, 
onde os especialistas em impressões 
digitais fazem uso do Sistema AFIS 

para pesquisar os vestígios nos ban-
cos de dados. O algoritmo não só 
considera a posição das minúcias 
como também faz a relação entre 
elas, realizando a contagem do nú-
mero de cristas e outros elementos.

“O Sistema é muito útil, mas não 
é capaz de encontrar o criminoso so-
zinho. Ele precisa do especialista, o 
papiloscopista, quem dará a palavra 
final sobre a compatibilidade dos ele-
mentos”, afirma um perito da área. 
Uma vez confirmada a identidade do 
indivíduo que produziu a impressão 
digital na cena do crime, é elaborado 
um laudo pericial que irá instruir a 
investigação e a justiça.

 » OUTRAS APlICAçõES
O sistema também pode ser uti-

lizado nas identificações cadavéricas, 
a partir da reidratação em laborató-
rio das polpas digitais do cadáver e 

acesso aos desenhos digitais 
do indivíduo. O material re-
cuperado é pesquisado nos 
bancos de dados do Instituto 
de Identificação. “Dessa ma-
neira estabelecemos o ponto 
de partida de uma investiga-
ção, pois a identidade da ví-
tima é um elemento chave”, 
afirma uma perita que atua 
na área de Necropapilosco-
pia. Em Brasília, a técnica 
é responsável por 95% das 
identificações cadavéricas, 
sendo essencial também em 
casos de desastres de massa, 
tais como incêndios, terre-
motos ou acidentes aéreos.

A descoberta de fraudes 
bancárias, fraudes na Previ-
dência Social e fraudes elei-
torais também são descober-
tas pelo trabalho dos papi-
loscopistas no Sistema Afis. 
A maioria dessas fraudes 
ocorre a partir do momento 
que um indivíduo adqui-
re ou tenta adquirir um ou 
mais documentos falsos de 

identificação civil. É o chamado cri-
me de falsidade ideológica. 

 » nOvO SISTEmA
A partir de 2015 será adquirido 

um novo sistema automatizado por 
meio de licitação, que englobará a 
Identificação Humana pelas impres-
sões digitais, impressões palmares, 
biometria da face e da íris. 

Dessa maneira, o Instituto de 
Identificação de Brasília está alcan-
çando o mesmo patamar tecnológico 
e de resultados dos melhores e maio-
res Institutos de perícias do mundo.

soBre o autor
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RESUMO
O objetivo deste artigo é 

apresentar o projeto Rede Bio-
Sul que busca integrar os bancos 
de dados das identificações de 
indivíduos dos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Mato Grosso do Sul. 
Atualmente, os dados biográ-
ficos e biométricos dos bancos 
de dados estaduais não possuem 
comunicação, no entanto, este 
projeto proporcionará o acesso 
aos bancos, permitindo que os 
estados consultem estes dados, 
garantindo a segurança do pro-
cesso, constituindo, assim, um 
passo importante rumo ao RIC 
(Registro de Identidade Civil).

PALAVRAS-CHAVE
Rede Bio-Sul, Identificação 

de Indivíduos, Biometria, Inte-
gração de Bancos de Dados, RIC 
(Registro de Identificação Civil).

ABSTRACT
The objective of this article is 

to present the Bio-South Network 
project that search to integrate the 
individuals identification databa-
ses of the states of Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná and 
Mato Grosso do Sul.  Currently,  
the biographical and biometric 
data don’t have communication, 
however, this  project provide access 
to the databases, allowing that the-
se states consult this data, assuring  
the security of the process, being this 
way, an important step to the RIC 
(Civil Identification Registry).

KEYWORDS
Bio-South Network, Identifi-

cation of Individuals, Biometrics, 
Databases Integration, RIC (Civil 
Identification Registry).
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POR CARLOS EdUARdO fALCãO PEREiRA, COM A 
COLABORAçãO dE CELSO diAS

Por mais absurdo que pos-
sa parecer, atualmente 
um cidadão brasileiro 
pode portar 27 carteiras 

de identidade feitas nos diferentes 
estados do país sem que este fato se 
constitua em ilegalidade ou burla de 
sistema. Como os cadastros são es-
taduais e não se comunicam, hoje é 
possível possuir 27 números de RGs 
com datas de emissão e órgãos emis-
sores diferentes. Essa situação pode 
contribuir para uma série de proble-

mas. Uma pessoa que tem uma ficha 
criminal, por exemplo, vinculada ao 
RG de um estado, pode migrar para 
outra unidade da federação, fazer 
um novo documento que terá uma 
numeração diferente e lá se estabe-
lecer podendo vir a cometer outras 
irregularidades e ilegalidades.

Com o objetivo de dificultar as 
fraudes que o atual sistema permi-
te, o governo federal vem investin-
do recursos e conhecimentos com o 
objetivo de criar um cadastro único 

contendo dados biográficos e biomé-
tricos. No final de 2010, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva regula-
mentou o RIC – Registro de Iden-
tidade Civil. Quando consolidado 
este projeto, cada cidadão brasileiro 
passará a ter um número único num 
cadastro nacional.

A Carteira de Identidade digital, 
já presente em muitos estados, cons-
titui-se num primeiro passo impor-
tante em direção à unicidade dos in-
divíduos, ou seja, ao procedimento 
de unificação de RGs. A partir desse 
sistema, fica mais fácil planejar o do-
cumento único.

REDE bIO-SuL: 
um ImPORTANTE 
PASSO RumO à 
uNICIDADE DE 
INDIVÍDuOS

caso / artigo
instituto De iDentiFicação
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 » O QUE é A REDE BIO-SUl
A Rede Bio-Sul é um projeto de 

integração dos bancos de dados bio-
gráficos e biométricos de indivíduos 
dos estados do Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Este projeto tem como obje-
tivo a melhoria dos mecanismos de 
gestão pública dos processos atinen-
tes à Identificação Civil e Criminal, 
provendo a qualidade e a eficiência 
da identificação de pessoas.

Este projeto de integração dos 
bancos de dados dos estados do Co-
desul está fundamentado em três pi-
lares: 1) evitar as fraudes; 2) solucio-
nar os crimes e 3) dar maior seguran-
ça aos processos de identificação dos 
cidadãos. A rede Bio-Sul implemen-
tará padrões e conteúdos de serviços 
que serão disponibilizados por cada 
estado para uso pelos demais.

 » HISTóRICO
Nos dias 3 e 4 de julho de 2013 

na cidade de Curitiba, a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, através do Instituto de Iden-
tificação - com parceria da Compa-
nhia de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado - promo-
veu um evento sobre a utilização da 
biometria na integração dos mais 
diversos órgãos e na gestão de pro-
jetos estratégicos da administração 
pública daquele estado. Na ocasião, 
participaram os diretores dos órgãos 
de identificação da região sul - di-
retor do Instituto de Identificação 
do Estado de Santa Catarina, José 
Augusto Koerich; diretor do Insti-
tuto de Identificação do Estado do 
Paraná, Newton Tadeu Rocha; e o 
diretor do Departamento de Iden-
tificação do Estado do Rio Grande 
do Sul, Carlos Eduardo Falcão Pe-
reira - membros do Comitê Gestor 
do RIC, como o senhor coordenador 
Hélvio Pereira Peixoto e, também, 
autoridades do Estado como o en-
tão secretário de Segurança, senhor 

Cid Vasques, a senhora Secretária da 
Justiça Maria Tereza Uille Gomes, o 
presidente da Celepar, senhor Jac-
son Leite, entre outros funcionários 
da Celepar e Papiloscopistas do II/
PR. Nesta ocasião foi mostrado o 
excelente trabalho que o Estado do 
Paraná vem executando na in-
tegração das informações dos 
indivíduos, não só nas áreas 
de justiça e segurança, como 
também se constitui em ferra-
menta importante de Business 
Intelligence (BI), com a utili-
zação do banco de dados do 
Instituto de Identificação.

Nesta reunião, que tam-
bém teve a participação de re-
presentantes do Ciasc – Com-
panhia de Santa Catarina e 
da Procergs – Companhia de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Rio Grande 
do Sul, foram dados os pri-
meiros passos no sentido de 
integrar os bancos de dados 
da região sul do Brasil. Ao 
final , foi assinada a carta do 
Paraná e marcado um segun-
do encontro em Porto Alegre 
(RS) com o objetivo de avan-
çar nos debates acerca da inte-
gração e de como se desenvol-
veria o processo.

A “Carta do Paraná” re-
gistrou a intenção dos estados 
em implementarem um com-
partilhamento das informações dos 
seus órgãos de identificação através 
de um mecanismo de interoperabi-
lidade entre seus sistemas informa-
tizados. Nesse encontro também foi 
proposto um estudo de viabilidade 
técnica e definição de estratégia para 
desenvolvimento do projeto.

Em 18 e 19 de setembro de 
2013, foi realizada a segunda reunião 
do comitê gestor da rede Bio-Sul em 
Porto Alegre, onde na oportunidade 
foi assinada a carta do Rio Grande 
do Sul já projetando a participação 

do diretor do Instituto de Identifica-
ção do Mato Grosso do Sul para que 
integrasse todo o Codesul.

Na “Carta do Rio Grande do 
Sul” foi proposto um plano que visa 
a uma implantação gradativa da in-
tegração de processos e sistemas in-

formatizados. Foram estabelecidos 
padrões, rotinas, liberação de con-
sultas, processamento e transação 
dos dados e interoperabilidade entre 
as bases de identificação.

A reunião seguinte foi em Flo-
rianópolis (SC), nos dias 13 e 14 
de novembro, com a presença do 
senhor diretor Rubens Cyles Pe-
reira, do II/MS. Neste encontro se 
definiu que o projeto terá uma im-
plantação gradativa, iniciado pela 
disponibilização de dados biográfi-
cos básicos, passando pelas pesqui-
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sas nas bases de impressões digitais, 
fotografias e assinaturas.

No cenário pretendido, ter-se-á 
a total integração entre as bases de 
indivíduos permitindo a identifi-
cação de cidadãos em qualquer dos 
estados. Todos os estados devem 

disponibilizar os serviços definidos, 
mas a utilização das informações ob-
tidas depende de revisão e alteração 
dos processos internos de cada um. 

No “Relatório de Santa Ca-
tarina” foi redigido o texto para 
encaminhamento às respectivas 
Secretarias de Estado da Seguran-
ça Pública, para análise de viabili-
dade e deliberações. Foram elabo-
radas as macro definições técnicas 
por parte das Companhias de In-
formática validando assim as pro-
postas de interoperabilidade.

 » ETAPAS DE ImPlAnTAçãO
O projeto terá uma implantação 

gradativa, iniciando pela disponibi-
lização de dados biográficos básicos, 
passando pelas pesquisas nas bases 
de impressões digitais (pesquisas 1:N 
nas bases AFIS) e chegando final-

mente a constituição de um 
identificador único para os 
RGs dos Estados envolvidos. 

Três são as etapas prin-
cipais do processo de unifi-
cação entre os estados par-
ticipantes do Sistema de 
Integração na Identificação 
Biométrica de Indivíduos.

A primeira etapa da im-
plementação da Integração 
será através da Identificação 
Biográfica de Indivíduos, 
onde vai ocorrer o Inter-
câmbio destes dados entre 
os estados.

A consulta será feita por 
RG ou nome, nome do pai, 
nome da mãe ou data de 
nascimento. O retorno dessa 
consulta mostrará dados bási-
cos como os já citados acima 
mais a naturalidade e CPF. 
Esta fase está em período de 
conclusão, com prazo estabe-
lecido para o final do mês de 
junho de 2014. 

Na segunda etapa da im-
plantação do sistema, a con-
sulta poderá ser efetivada tan-

to através da Identificação Biográfica 
quanto da Biométrica de Indivíduos, 
momento em que vai ocorrer o in-
tercâmbio de dados por impressões 
digitais. Nesta segunda etapa, po-
dem ser feitas dois tipos de pesqui-
sa: em uma delas, pesquisa-se pelos 
dados biográficos e recebem-se in-
formações básicas e os dados biomé-
tricos (fotografia, assinatura e ficha 
decadatilar); em outra, os estados 
disponibilizarão um número deter-
minado de transações em seus siste-
mas automatizados de identificação 

por impressões digitais (Afis). Neste 
caso, terão prioridade identificações 
criminais e casos especiais, como os 
post-mortem e pessoas desaparecidas.  

Na terceira etapa da Rede Bio-
Sul, será feito um estudo sobre a 
viabilidade de se constituir um iden-
tificador único para os indivíduos 
cadastrados nos estados convenia-
dos, desta maneira criando um com-
partilhamento total dos dados dos 
indivíduos dos estados do Codesul.

Por fim, vale ainda ressaltar que 
esta comunicação se fará através de 
tecnologia Web Service, garantindo 
que não haja necessidade de dupli-
cação de bancos de dados, forne-
cendo a informação solicitada por 
servidor previamente habilitado em 
tempo de execução, ou seja, no mo-
mento em que está sendo realizada 
a pesquisa. Este esforço em com-
partilhar os dados de identificação 
de indivíduos dos estados do Co-
desul tem por objetivo, como já foi 
ressaltado anteriormente, garantir 
uma maior segurança nos processos 
identificatórios, evitar as fraudes, 
ajudar a solucionar crimes e facili-
tar a vida dos cidadãos. Espera-se 
que os resultados obtidos nessa in-
tegração sirvam de inspiração para 
outros estados e outras regiões, para 
que estes se engajem em processo 
semelhante que tem como objetivo 
final a implementação do RIC. 

soBre os autores
Carlos Eduardo Falcão Pereira 

é papiloscopista há 20 anos, suplente 
da região sul no Comitê Gestor do RIC 
e diretor do Departamento de Iden-
tificação/ Instituto Geral de Perícias/
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Celso Osório da Silva Dias é 
papiloscopista há 34 anos, assessor da 
direção do Departamento de Identi-
ficação, Antropólogo e doutor em Co-
municação Social.
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12º Certforum

foToS: ITI

01 célio ribeiro (aBriD), renato martini (iti) 02 equipe da aBriD 03 mesa de abertura: antoninho trevisan (cDes), célio ribeiro 

(aBriD), renato martini (iti), ari matos (ministério da Defesa) e giusepe janino (tse) 04 edson rezende  (aBriD), célio ribeiro 

(aBriD), renato martini (iti) e mauricio coelho (iti) 05 célio ribeiro (aBriD) e renato martini (iti) 06 equipes da aBriD e do iti

01

02

03

04 05

06

88 | digital



07 auditório 08 palestra no auditório 09 palestra no auditório 10 palestrante 11 palestrante  

12 palestrante 13 auditório 14  participantes durante palestra  15 palestra no auditório 

07

08

11

10

13

15

09

12

14
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16 stand Kryptus 17 stand Digitalsign  18 stand scytil 19 stand correios  20 área para coffee break e stands 

21 stand Boa Vista certificadora Digital 22 área para coffee break e stands 23 área para coffee break e stands 

16

17

18 19

20

22

23

21
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24 stand serasa experian  25 stand certisign 26 stand gemalto  27 stand Valid certificadora 

28 área para coffee break e stands 29 stand soluti 30 coffee break e stands 31 coffee break e stands

24

25

26

28

30

31

29

27
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32 entrada montada para o evento 33 sinalizações do evento 34 área para coffee break e stands  35 área para coffee break 

e stands 36 coffee break 37 área para coffee break e stands 38 credenciamento dos participantes 

32

34

36

38

33

35

37
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Solução completa em captura digital 
de imagens para aplicação biométrica. 
Recorte perfeito, sem recursos digitais
e iluminação técnica.

• Compatível com câmeras digitais de ajuste manual.
• Iluminação por flash isenta de influências externas.
• Luz homogênea em toda a face.
• Durabilidade comprovada.
• Várias configurações em suportes e malas. 
• Itens vendidos separadamente ou em conjuntos      
   customizados.
• Equipamento Nacional - Fabricação própria.

Mako ID Photo System
Solução para Captura de Imagens Digitais em Identificação Biométrica

Fundo BrancoRecorte perfeito, 
sem recurso digital! 

Equipamento em acordo com as exigências 
do Padrão ICAO e ISO 19794-5.Normalização

Flash ID5 Iluminação técnica para 
fotografia de identificação.

ID PHOTO SYSTEM

Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda.

Rua Antonio José Correa, 78  |  CEP 83880-000  |  Rio Negro-PR

Tel.: 47 3641 6888  |  Fax.: 47 3642 2424  |  vendas@mako.com.br 

Mako In House | Fotografia: Silvia Bukovac | Fonte: Shutterstock



08 09

10

II SemInárIo naCIonal 
de IdentIfICação dIgItal

foToS: ITI

1 edmar araújo (iti) 2 edson rezende (aBriD) e maurcio coelho (iti) na abertura do evento 3 palestrantes no evento 

4 palestrantes no evento 5 palestrantes no evento 6 palestrantes no evento 7 palestrantes no evento 8 stands no espaço da 

cards 9 palestrantes no ii seminário 10 palestrantes no ii seminário. 11 Banner do evento

01 02

03 04

05 06 07

11
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