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Novos documentos estão a caminho. 

Chegamos ao fim de 2014, um ano vitorioso, com boas promes-

sas para o nosso setor em 2015. duas dessas novas possibilidades 

estão estampadas nas páginas desta edição da idigital.

uma é o novo documento de identidade dos militares brasilei-

ros. o projeto é grandioso e a aBRid participa desde o início ofere-

cendo consulta técnica ao ministério da defesa. nossa colaboração 

começou em 2009, quando a associação passou a integrar o gru-

po de trabalho criado para discutir o tema. o foco sempre foi dar 

orientações profissionais e apresentar às autoridades do ministério, 

e também da aeronáutica, do Exército e da marinha, as diversas 

possibilidades disponíveis no mercado.

nesse sentido, a aBRid apoiou em outubro a realização ii 

Workshop de inovações tecnológicas em identificação (Witaid), pro-

movido pelo Exército no quartel general da corporação, em Bra-

sília. Confira nesta edição toda a cobertura do evento, que contou 

com espaço para as associadas apresentarem suas novidades aos 

militares.

outra boa perspectiva na área de identificação vem do ministé-

rio do trabalho e Emprego. a pasta lançou este ano a Carteira de 

trabalho digital. Com novos elementos de segurança, a caderneta 

amplia e agiliza as possibilidades de controle sobre as informações 

e ainda combate fraudes em programas importantes, como o do 

seguro desemprego.

ainda falando de documentos, confira a reportagem sobre “do-

cumentoscopia: aspectos Científicos, técnicos e Jurídicos”, livro que 

acaba de ser lançado por peritos criminais da polícia federal. a pu-

blicação mostra um importante trabalho de resgate histórico e de 

análise técnica de diversos pontos da ciência voltada para o estudo 

dos documentos. tudo isso é feito, em grande parte, com a tecnolo-

gia desenvolvida e disponibilizada por nossas associadas.

Já que citamos a pf, vale dizer que também apoiamos a reali-

zação, em dezembro, do passports, Biometrics and identity mana-

gement seminar, encontro internacional promovido pela diretoria 

técnico-Científica do departamento de polícia federal. pessoas de 

pontos diversos do globo estiveram em Brasília para trocar experi-

ências sobre passaportes, biometria e gestão de identidade.

E, dando continuidade à seção inaugurada na edição passada, 

neste trimestre a palavra de associada foi concedida à infineon. 

Joerg Borchert, vice-presidente da divisão de Cartões com Chip e 

segurança, faz uma análise de mercado e também comenta os de-

safios da empresa para garantir avanço tecnológico com respeito à 

sustentabilidade. 

aproveite a leitura!
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Certi�cadora Digital





Ministério do Trabalho digitaliza 
caderneta do trabalhador e 
prepara a transformação da 

carteira em um cartão

EM MODERNIzAçãO
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Segurança documental e 
institucional. Estas são 
duas das novidades pre-
vistas com o novo modelo 

da carteira de trabalho digital emitida 
pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) desde o segundo semes-
tre de 2014. A novidade está sendo 
entregue aos trabalhadores do Ceará, 
Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, mas 
o MTE acredita que será disponibili-
zada em todo o país a partir de janeiro 
de 2015.

A pasta estabeleceu a meta de 
colocar todos os serviços ao cida-
dão na era digital. Com isso, além 
da carteira digital, também está im-
plantando o sistema do Seguro De-
semprego com biometria, a certidão 
negativa de débitos com o MTE e 
o Portal Mais Emprego, que permi-

te a auto-intermediação de mão de 
obra, o acesso ao Pronatec (Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego) e a consulta às 
informações do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) e 
de outros cadastros do governo pe-
los trabalhadores.

Visualmente, a carteira digital 
ainda é a tradicional caderneta em 
papel, mas agora com mais elemen-
tos de segurança. O novo documen-
to tem capa azul em material sinté-
tico mais resistente que o usado na 
versão anterior, é confeccionado em 
papel de segurança e traz plástico 
autoadesivo inviolável que protege 
as informações relacionadas à iden-
tificação profissional e à qualificação 
civil do indivíduo. São justamente 
esses dados variáveis os mais visados 
por falsificadores. 

Há também uma tarja magné-
tica e numeração única para todas 
as vias e as informações pessoais do 
trabalhador e sua fotografia (tirada 
na hora, e não mais entregue pelo 
cidadão) são impressas na carteira 
no momento da emissão. Na anti-
ga carteira manual, as informações 
eram preenchidas à mão. A intenção 
é fazer a entrega do documento ime-
diatamente.

O ministro do Trabalho e Em-
prego, Manoel Dias, avalia que é 
essencial dar agilidade ao processo 
de entrega da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS). “Es-
tamos empreendendo uma série de 
reformas no ministério, agilizando
-o, informatizando-o. O trabalha-
dor senta na cadeira e sai com ela 
[CTPS] pronta, com a assinatura 
digital, sem risco de perder o em-

Ministro do trabalho, Manoel dias: nova Carteira de trabalho digital faz parte do 
proCesso de Modernização da pasta
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prego. Há lugares em que realmen-
te demora [a emissão da carteira] e, 
nesse meio tempo, a pessoa perdeu o 
emprego”, explicou.

O combate às fraudes contra o 
trabalhador e os programas sociais 
é uma das melhorias decorrentes da 
carteira digital. Os dados agora são 
integrados a diversos bancos de dados 
do governo federal. O novo sistema 
da CTPS digital tem validação nacio-
nal das informações do cidadão. Isto 
garante mais segurança ao documen-
to e ao trabalhador, que tem todos os 
seus dados cruzados e analisados no 
ato na solicitação da carteira. “Esta-
mos investindo em projetos, como o 
da fiscalização eletrônica e na reestru-
turação da rede de atendimento. O 
lançamento da nova carteira digital é 
mais um passo nesse processo”, con-
firmou o ministro.

O cruzamento de dados permi-
tido pelo sistema pode evitar golpes, 
por exemplo, no recebimento do Se-
guro Desemprego ou da Bolsa Famí-
lia. O trabalhador ainda tem a vanta-

gem de ficar sabendo se o patrão está 
recolhendo corretamente o FGTS e 
as contribuições previdenciárias. O 
pagamento dos benefícios também 
ganha agilidade com a precisão das 
informações. 

Embora ainda em fase de im-
plantação, a carteira de tra-
balho digital é transitória. 
É que o MTE já trabalha 
no projeto do cartão do 
trabalhador. Os detalhes 
ainda não foram divulga-
dos, mas o ministro Mano-
el Dias quer ver a iniciativa 
em processo de implanta-
ção em 2015. “Nós esta-
mos preparando o terreno 
para a chegada do cartão do 
trabalhador, que poderá ser 
implantado a partir do pri-
meiro trimestre de 2015.” 
Segundo o ministro, o 
cartão deve manter “toda 
a simbologia da carteira 
de trabalho, tão respeitada 
pelo trabalhador.”

 » EmIssãO 
ITInERAnTE

Para combinar com a 
segurança, a agilidade e a 
praticidade do novo do-
cumento do trabalhador, 
a Prefeitura de Duque de 
Caxias, primeira cidade 
da Baixada Fluminense a 
emitir a carteira de traba-
lho digital, decidiu ino-
var. A gestão municipal 
implantou o serviço de 
emissão em um ônibus, 
vque percorre os bairros 
da cidade. 

O serviço é oferecido 
em um veículo da Fun-
dec (Fundação de Apoio 
à Escola Técnica, Ciên-
cia, Tecnologia, Esporte, 
Lazer, Cultura e Políticas 
Sociais de Duque de Ca-
xias), em parceria com a 
Secretaria Municipal de 

Trabalho, Emprego e Renda e De-
senvolvimento Econômico. 

O prefeito Alexandre Cardoso 
acredita que a medida acelera a ob-
tenção de emprego pelo trabalhador. 
“Estamos levando a todos os bairros 

de Caxias o ônibus da 
Fundec, para que as pes-
soas não precisem sair do 
bairro para obter o docu-

eM duque de Caxias, rio de janeiro, a prefeitura Criou uM sisteMa 
itinerante para eMissão da Carteira de trabalho

Moradores 
de Caxias 
soliCitaM  
Ctps
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mento. O nosso desejo é que o ca-
xiense consiga as vagas de emprego.”

Segundo o secretário de Tra-
balho, Ezequiel Lourenço, a ação 
beneficia principalmente os jovens. 
“Constatamos que grande parte das 
carteiras emitidas são para os jo-
vens que buscam o primeiro empre-
go. Com o documento em mãos, a 
chance de conseguir a vaga é maior. 
A partir desses dados, temos manti-
do contato com as empresas parcei-
ras para contratar nossos jovens, tan-
to que o nosso balcão de empregos 
está sempre presente nessas ações, 
captando currículos e oferecendo 
cursos profissionalizantes”, explicou.

O programa lançado em julho 
de 2014 já emitiu quatro mil car-

teiras, percorre sema-
nalmente os bairros 
dos quatro distritos de 
Duque de Caxias, aten-
dendo em média cerca 
de 100 pessoas em cada localidade. 
Para o presidente da Fundec, Elder 
Lugon, Duque de Caxias está dando 
um passo importante ao investir na 
carteira profissional digital. “Com 
este modelo de carteira digital será 
mais difícil a fraude, já que a pessoa 
estará cadastrada, e para obter uma 
segunda via deverá apresentar, caso 
o documento tenha sido roubado, o 
boletim de ocorrência registrado em 
um distrito policial”, disse.

Em outubro, a prefeitura promo-
veu um mutirão para entrega de cartei-

ras de trabalho digital, que 
beneficiou 1.500 pessoas 
que haviam requisitado o 
documento no ônibus da 
Fundec. No ônibus, a en-
trega não é imediata, leva 
15 dias aproximadamente. 
Uma das primeiras pessoas 
a receber o documento foi 
Raissa Santos da Silva, de 
19 anos, que tirou a pri-
meira via da CTPS. “Valeu 
a pena esperar. Esse docu-
mento vem com muitas 
informações sobre a pessoa 
e vai facilitar a vida da gen-
te. Além disso, não precisei 
sujar o dedo de tinta para 

tirar a impressão digital. Foi rapidi-
nho. Todos estão de parabéns por fa-
cilitar a vida da gente.”

Quem já tem o documento não 
precisa se deslocar até as agências do 
MTE para emitir uma nova carteira 
de trabalho. A antiga permanece vá-
lida. Somente no caso de uma segun-
da via ou da emissão da primeira via 
é que ocorre a impressão e validação 
pelo novo sistema.

Com informações do Ministério 
do Trabalho, da Agência Brasil e da 
Prefeitura de Duque de Caxias (RJ).

registro de 
assinatura 

taMbéM é feito 
digitalMente

A carteira de trabalho é emitida 
pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. É possível fazer o 
documento em todo o país, nas 

Superintendências Regionais do 
Trabalho, nas Gerências Regionais 

do Trabalho, nos Postos de 
Atendimento ao Trabalhador ou 

nas unidades de atendimento ao 
cidadão (criadas por governos 

estaduais) conveniadas com o 
MTE. Confira os requisitos:

14+

CPF

Ter mais de 14 anos

Documento de identidade 
RG, certidão de nascimento 
ou de casamento

Comprovante
de residência

CPF
Cadastro de Pessoa Física

Carteira de trabalho 
antiga em caso de 
segunda via

Boletim de ocorrência 
em caso de segunda via 
por roubo da primeira

Dúvidas? O Ministério do Trabalho atende pelo telefone 158
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o documento que todo trabalhador de-
vidamente registrado possui no Brasil não é 
novo. tem, na verdade, 82 anos. a carteira 
de trabalho foi criada pelo decreto 21.175, 
de 21 de março de 1932, e regulamentada 
pelo decreto 2.035, de 29 de outubro do 
mesmo ano. 

a Carteira de trabalho e previdência 
social (Ctps) registra a trajetória profissio-
nal de cada brasileiro. Ela informa a data de 
admissão, tempo de serviço, valor do salá-
rio, pagamento do seguro desemprego e 
do pis (programa de integração social), fé-
rias e data de saída do emprego. Ela virou 
documento obrigatório para toda pessoa 
que venha a prestar algum tipo de serviço a 
uma empresa ou a outra pessoa, seja na in-
dústria, no comércio, na agricultura, na pe-
cuária ou mesmo de natureza doméstica. 

segundo o ministério do trabalho 
(mtE), em função dos dados que registra, 
a Ctps é hoje um dos únicos documentos 
a reproduzir com agilidade a vida funcional 
do trabalhador. assim, garante o acesso a 
alguns dos principais direitos trabalhistas, 
como seguro desemprego, benefícios pre-
videnciários e fgts.

Em seus mais de 80 anos de existência, 
a carteira de trabalho sofreu várias modifi-
cações. no início surgiu como carteira pro-

fissional, em 1932, sucedendo a carteira de 
trabalhador agrícola, instituída por decretos 
assinados nos anos de 1904 a 1906. Já a 
atual Ctps, que substituiu a carteira profis-
sional, foi criada pelo decreto-lei 926, de 10 
de outubro de 1969. Ela contém informa-
ções sobre a qualificação e a vida profissio-
nal do trabalhador e anotações sobre sua 
filiação ao instituto nacional de seguridade 
social, o inss.

a história do registro do trabalhador, 
porém, é mais antiga. Em 1891, o presi-
dente da República, marechal deodoro da 
fonseca, assinou decreto que permitia ao 
ministro Cesário alvim exigir que as fábri-
cas registrassem em um livro as matrículas 
de menores trabalhadores, contendo as 
primeiras informações sobre esses jovens.

agora, na nova carteira de trabalho di-
gital emitida a partir de 2014 é valorizada 
a segurança contra fraudes. as moderniza-
ções para proteger os dados – como a tarja 
magnética e numeração única em todas as 
vias – deixaram, na avaliação do mtE, a 
Ctps parecida com o passaporte. na ver-
dade, a carteira de trabalho não deixa de 
ser um passaporte para que o cidadão te-
nha protegidos direitos trabalhistas e pre-
videnciários, como salário regular, férias, 
décimo-terceiro salário, repouso remune-
rado e aposentadoria. 

mais dE 80 anos dE históRia



palavra da associada

EfICIêNCIA 
ENERgéTICA, 
MOBILIDADE 
E SEgURANçA

Vice-presidente para as Américas 
da divisão Chip Card & Security, 
Joerg Borchert, apresenta o tripé de 
negócios da Infineon, que também 
atua para assegurar a sustentabilidade 
em todas as suas iniciativas





Idigital: O senhor é engenheiro e 
tem PhD em economia. Como a 

visão a partir do conhecimento 
das duas áreas distintas ajuda 
na gestão de uma empresa 
como a Infineon?

Joerg Borchert: A forma-
ção de  engenheiro  certamen-
te  é  uma base importante  para 
trabalhar  em uma empre-
sa orientada à tecnologia, como a 
Infineon.  Ao mesmo tempo, é 

muito útil ter uma compreensão 
do “cenário completo” em termos 

do ambiente econômico e como isso 
afeta tanto o nosso negócio como as 
perspectivas dos nossos clientes. Isto 
se torna cada vez mais importan-

te  quando olhamos para  o im-
pacto que os produtos Infi-

neon  têm em algumas 
das  megatendências 
globais  que afetam 
os mercados  que 
abordamos. A 
Infineon se con-
centra em três 
megatendências 
- eficiência ener-
gética, mobili-
dade e segurança 
– que se entrela-
çam em muitas 
áreas hoje. Nós 

temos um negócio crescente em in-
fraestrutura de geração de energia 
de alta tensão, incluindo energias 
renováveis e a eficiência energética 
para milhares de produtos voltados 
à eletricidade tanto na área comer-
cial, quanto de consumo. Em nosso 
ponto de vista, a mobilidade vai des-
de sistemas elétrico-ferroviários de 
grande escala ao aumento crescente 
da eletrônica tanto nos veículos de 
queima de combustível quanto nos 
híbridos/elétricos. A terceira grande 
tendência social que propomos é a 
segurança, que inclui chips para pro-
teger infraestruturas e produtos de 
identificação segura. A Infineon tem 
fornecido soluções de segurança ba-
seadas em chip por quase duas déca-
das e hoje isso está emergindo como 
um fio condutor comum em muitas 
categorias diferentes do nosso negó-
cio. Por exemplo, nós estamos adi-
cionando segurança em camadas nas 
redes M2M e dispositivos que estão 
conectados na emergente “internet 
das coisas”. Nas áreas de interesse 
para a ABRID, a identidade digital 
está desempenhando um papel cada 
vez maior na criação de um estilo 
de vida melhor para os indivíduos, 
criando eficiência em ambas as ope-
rações comerciais e governamentais. 
Isto é muito emocionante para nós.

Engenheiro mecânico e dou-
tor em economia na Alema-
nha, Joerg Borchert se mu-
dou para os Estados Unidos, 

especificamente para o Vale do Silício, 
em 1998, quando atuava na Siemens. Já 
na Infineon, ele montou mundialmente 
o Departamento de Desenvolvimento 
de Negócios da empresa, o que incluiu 
o estabelecimento da Infineon Ventu-
res/Mergers & Acquisitions enquanto a 

companhia preparava a primeira oferta 
pública no mercado de ações. 

Agora, tem o desafio de liderar a 
divisão Chip Card & Security para as 
Américas. Nesta entrevista, ele apre-
senta os diferenciais da Infineon, des-
tacando também a preocupação com 
a sustentabilidade e com a redução 
da emissão de gás carbônico, e avalia 
as perspectivas da companhia para os 
mercados brasileiro e global.
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Id: Como a Infineon se posiciona 
atualmente no mercado brasileiro? 
E globalmente?

JB: A história da indústria de semi-
condutores tem sido caracterizada 
pelo aumento constante tanto da ca-
pacidade quanto das características 
do que pode ser oferecido em chips 
cada vez menores. Isso pode ser fa-
cilmente visualizado considerando-
se que um smartphone típico usado 
hoje em dia é muito mais poderoso 
do que os computadores de 50 ou 
60 anos atrás, que ocupavam salas 
inteiras e usavam energia suficiente 
para abastecer uma pequena cidade. 
Em suma, a indústria agora constrói 
sistemas inteiros em um único chip. 
Isso é particularmente verdadeiro na 
área de chips de segurança. Hoje, 
um microcontrolador seguro da 
Infineon contém as funções de um 
computador avançado - incluindo 
processamento criptográfico, memó-
ria e comunicação sem fio de curto 
alcance - e é capaz de operar utili-
zando uma pequena quantidade de 
energia elétrica recebida de um ter-
minal com ou sem fio. Isso afeta a 
maneira de como nos posicionamos. 
Não encaramos o desenvolvimento 
de produtos e relacionamento com 
o cliente do ponto de vista de ser 
apenas um fornecedor de compo-
nentes. Evoluimos de “pensamento 
de produto” para o “pensamento sis-
têmico”: o que nosso cliente precisa 
para entregar um produto completo 
ao seu mercado final? Isto é verda-
de tanto globalmente quanto aqui 
no mercado brasileiro. Um gran-
de exemplo disso é a nossa solução 
“iKaffee”, recentemente lançada. 
Começamos com o controlador de 
segurança Infineon SLE 77, e então 
pré-integramos um Sistema Opera-
cional Java Card e applet VSDC. O 
projeto também conta com nosso 
“Coil on Module (CoM)”, de fácil 
fabricação para conectividade de an-

tena sem fio. Este é um projeto pron-
to para a produção de smartcards de 
pagamento para o mercado latino-a-
mericano que recebeu total aprova-
ção de funcionalidade e segurança 
da Visa. Dois fornecedores brasilei-
ros, IntelCav e Valid, já oferecem 
este projeto para clientes de cartões 
de pagamento no Brasil e na Améri-
ca Latina. A visão sistêmica das ne-
cessidades do mercado e a maneira 
que podemos ajudar nossos clientes 
a terem sucesso requer uma estreita 
colaboração e compreensão das ne-
cessidades do mercado regional. É 
por isso que temos uma equipe dedi-
cada à segurança em São Paulo, que 
tem o compromisso de trabalhar em 
estreita colaboração com todos os 
participantes do mercado, incluindo 
os fornecedores comerciais, grupos 
industriais e órgãos governamentais 
envolvidos com pagamentos e siste-
mas de identificação.

Id: Quais as perspectivas para o 
mercado nacional em 2015 e em 
médio prazo?

JB: Se eu pudesse prever com su-
cesso quando o crescimento será 
retomado em níveis mais fortes, eu 
provavelmente iria deixar a indús-
tria de semicondutores e trabalhar 
em finanças. Falando sério, o baixo 
crescimento do PIB no Brasil é um 
desafio para todos nós. Em tempos 
de economia apertada, os clientes 
comerciais e governamentais têm 
que considerar seriamente todos os 
gastos e só escolher investir em pro-
jetos que possam demonstrar retor-
nos positivos em termos de melhoria 
das estruturas de custos e maior efi-
ciência. Tecnologias de chip, muitas 
vezes, são capazes de atender esses 
critérios, por isso trabalhamos com 
nossos clientes para avaliar comple-
tamente cenários de custo/benefício 
e desenvolver abordagens para justi-
ficar o investimento com bons retor-
nos. Nós também estamos otimistas 

sobre as macrotendências na região. 
Enquanto a crise atual do petróleo 
pode diminuir o investimento na 
produção de recursos, menor custo 
de curto prazo pode estimular os 
gastos dos consumidores e também 
reduzir o custo de muitas operações. 
No médio e longo prazo, o cresci-
mento contínuo da população e da 
tendência de melhoria da produtivi-
dade pode ajudar no crescimento do 
PIB. A manutenção do alto perfil do 
Brasil no cenário internacional tam-
bém é um fator positivo.

Id: O Brasil, já há alguns anos, 
discute a implantação do RIC, 
um novo e moderno documento 
de identidade, mas já embarcou 
tecnologia em outros documentos, 
como o passaporte com chip. 
O país está aderindo de fato à 
modernização dos documentos? 
Quais as tendências no setor?

JB: Estamos esperançosos de que a 
discussão sobre um sistema nacio-
nal de identificação vá continuar e, 
finalmente, levar a um projeto bem 
definido. Baseado na experiência 
com projetos nacionais de identifica-
ção em muitos outros países, há be-
nefícios claros na mudança de docu-
mentos em papel para os chamados 
e-Documentos. O RIC é um projeto 
enorme e importante para o Brasil. É 
importante certificar-se que um pa-
drão nacional para a implementação 
ofereça o melhor equilíbrio possível 
entre segurança, os serviços disponí-
veis para a população e custo total do 
sistema. Passaportes equipados com 
chip (e-Pass) servem como exemplo 
do valor/eficácia dos documentos 
eletrônicos. Olhando novamente 
para a experiência global, podemos 
ver o impacto positivo dos Docu-
mentos de Viagem de Leitura Au-
tomática (Machine Readable Travel 
Documents - eMRTDs) com base 
em um padrão comum, estabelecido 
pela Icao. Hoje, mais de 110 países 
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em todo o mundo emitem eMR-
TDs, incluindo o Brasil. Este tipo de 
documento ajuda a acelerar a entra-
da mesmo em pontos tradicionais de 
controle de fronteiras, onde a veri-
ficação é manual, através de agentes 
autorizados.

Id: O sistema de controle de 
fronteiras é um dos principais 
produtos da Infineon. Quais 
são as novas tecnologias que 
estão sendo desenvolvidas para 
aperfeiçoar este sistema?

JB: Desde o início, consideramos 
que a evolução das especificações da 
Icao resultará em cada vez mais da-
dos pessoais de passageiros e histó-
rico de viagens incluídos nos eMR-
TDs, os documentos de viagem com 
leitura automática. Em regiões com 
alta taxa de transferência de passa-
geiros, começamos a ver como os e-
Gates, que permitem auto-scanning, 
conseguem tanto atender aos requi-
sitos de segurança quanto agilizar as 
operações. Outro desenvolvimento 
é uma nova geração de chips usados 
em eMRTDs. A Infineon começou a 
comercializar chips que apresentam 
maior capacidade de memória e per-
mitem leitura até quatro vezes mais 
rápida. A maior capacidade permite 
o armazenamento seguro de dados 
de identificação adicionais e histó-
rico de viagem, como a informação 
do visto eletrônico e do carimbo de 
entrada e saída. O tempo de leitura 
reduzido, mesmo com a memória 
maior, diminui o tempo necessário 
de atendimento de cada passageiro, 
consequentemente diminuindo o 
tempo de espera no embarque ou 
desembarque.

Id: Falar em documento moderno 
logo traz a preocupação com a 
segurança, um dos principais 
problemas para a identidade 
do cidadão hoje em dia. De 
que forma a Infineon trabalha 

para aumentar a segurança de 
documentos e cartões?

JB: A constante melhoria na capa-
cidade de semicondutores, que já 
falamos anteriormente, também é 
vista no nosso avanço do “estado-
da-arte” em segurança para sistemas 
de identificação baseados em chip. 
Parte disso é a ideia por trás do au-
mento de memória e diminuição do 
tempo de leitura dos eMRTDs. Em 
outras aplicações, tais como cartões 
de pagamento, a nossa avançada me-
mória segura chamada Solid Flash 
permite a adição de informações de 
identificação mais seguras, maior 
flexibilidade na inserção de aplicati-
vos e personalização mais rápida do 
cartão. A Infineon é a única empresa 
que oferece a tecnologia Solid Flash 
para sistemas de identificação e car-
tões de pagamento. Até o final deste 
ano, esperamos atingir a marca de 
1,5 bilhão de controladores usando 
este tipo de memória. A tecnologia 
Solid Flash está gerando mais negó-
cios em comparação com tecnologias 
mais antigas, menos flexíveis, pois 
reduz custos de produção, melhora 
o tempo de colocação no mercado e 
permite que os fornecedores respon-
dam melhor à demanda do merca-
do mundial. Cartões e documentos 
de identificação baseados nesta tec-
nologia também cumprem os altos 
padrões de segurança atuais. Os 
controladores de segurança produ-
zidos pela Infineon são certificados 
em padrões “Common Criteria” até 
EAL 6+ (mais alto) e têm aprovações 
EMVCo. A segunda frente de tecno-
logia é o que chamamos de Integrity 
Guard, que permite o processamen-
to seguro de material criptografado. 
A Infineon fabrica os únicos contro-
ladores de segurança em que todos 
os dados estão criptografados a todo 
momento. Tecnologias mais antigas 
ou alternativas usam a criptografia 
apenas quando movem dados dentro 

do chip e os descriptografam para 
processamento, o que os expõem a 
riscos. A tecnologia também pareia 
dois processadores de segurança em 
um chip, para que possam verificar 
um ao outro e detectar qualquer si-
nal de ataque que apresente risco. 
Além do desenvolvimento de tec-
nologia, a Infineon é muito ativa na 
pesquisa sobre segurança. Mantemos 
equipes que desenvolvem novos mé-
todos para encontrar pontos fracos 
em chips de segurança e identificar 
melhorias. Esta abordagem “bandi-
do/mocinho” nos fornece uma visão 
da mente dos “bandidos” que usa-
mos para melhorar constantemente 
nossas medidas de segurança.

Id: Muito se fala que os brasileiros 
gostam de tecnologia e não 
resistem tanto às novidades 
tecnológicas, como parte dos 
europeus, por exemplo. Esse 
fato muda algo na forma como a 
empresa atua no país e em outros 
mercados?

JB: Na área de segurança, eu não 
diria que os europeus são resistentes 
à tecnologia. Em vez disso, há uma 
grande preocupação na UE em tor-
no da proteção da privacidade pes-
soal. Como resultado, as discussões 
sobre e-ID e implementações de 
smartcard envolveram uma avalia-
ção muito rigorosa da proteção dos 
dados armazenados em e-Docu-
mentos e smartcards. Isso realmente 
deu uma contribuição positiva para 
o desenvolvimento de sistemas que 
funcionam bem para todas as partes 
envolvidas, incluindo organismos 
emissores, órgãos reguladores e con-
sumidores. Esperamos que aquilo 
que aprendemos sobre o design do 
sistema, a partir da experiência na 
Europa e em outras regiões, nos tor-
ne um parceiro mais forte no Brasil, 
uma vez que podemos combinar o 
conhecimento adquirido em outras 
implementações com as exigências 
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dos clientes tanto daqui, quanto do 
resto da América Latina.

Id: Atualmente, a sociedade 
está muito preocupada com 
sustentabilidade. Qual o 
grande desafio das tecnologias 
desenvolvidas pela Infineon neste 
aspecto?

JB: Como empresa, a Infineon tem 
muito orgulho de ser reconhecida 
por seu compromisso com a susten-
tabilidade em todos os níveis. Fomos 
listados no reconhecido Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones por cin-
co anos consecutivos (desde 2010). 
Este ranking é baseado em uma am-
pla gama de critérios de sustentabi-
lidade, como a gestão da cadeia de 
abastecimento e tratamento de cená-
rios de risco e de crise, bem como 
os desafios e fatores específicos do 
setor, como a qualidade do produto 
ou a satisfação das partes interessa-
das. Nós também estamos conscien-
tes do uso de recursos naturais em 
nossas operações. Na mais recente 
avaliação de uso, em comparação 
com os padrões utilizados na indús-
tria de semicondutores, obtivemos 
resultados muito satisfatórios. O 
consumo de água em nossos proces-
sos de fabricação é 20% menor que 
a média da indústria; consumo de 
energia elétrica é 32% menor que o 
padrão; e a quantidade de resíduos 
gerados na fabricação é 47% abaixo. 
Temos conseguido resultados igual-
mente impressionantes na redução 
das emissões de gases do efeito estufa 
e emissão global de carbono. Ten-
do em conta esta história positiva, 
o maior desafio que enfrentamos é 
a necessidade de aperfeiçoamento 
constante. Há sempre espaço para 
fazer melhor.

Id: A Infineon tem projetos 
que impactam mais de 75% da 
população mundial. Como a 
empresa vê a importância social 

de suas ações? 

JB: Anteriormente apontei como a 
Infineon tem focado a sua atividade 
em torno de três grandes tendências 
na sociedade - eficiência energéti-
ca, mobilidade e segurança. Alguns 
exemplos são a melhor maneira de 
ilustrar como o trabalho que faze-
mos tem ajudado a enfrentar os de-
safios mundiais em cada uma dessas 
áreas. Na indústria de computado-
res cada sistema, desde as grandes 
“fazendas de servidores”, que são o 
back-end das empresas de internet, 
até os menores laptops exigem fontes 
que convertem a energia da rede elé-
trica (AC) em corrente direta (DC) 
que faz a máquina funcionar. Os 
chips de conversão e gerenciamento 
de energia fabricados pela Infineon 
têm desempenhado um papel im-
portante no aumento da eficiência 
destas fontes de alimentação que 
antes eram de apenas 50-60% para 
os atuais 90% ou mais. Multiplicado 
por centenas de milhões de sistemas 
utilizados em todo o mundo, isto 
representa uma enorme economia 
de energia e consequente redução 
de carbono. Na mobilidade, temos 
uma longa história no fornecimento 
de tecnologia de chip para melhorar 
a eficiência de combustível, seguran-
ça e conforto em carros, bem como 
melhorar a eficiência em outros sis-
temas de transporte, como trens elé-
tricos. Com a crescente popularida-
de dos veículos híbridos/elétricos, o 
número de chips em um carro mé-
dio tem aumentado em duas a três 
vezes. Uma vez que os chips podem 
afetar tanto o desempenho do carro, 
é fundamental que eles operem com 
confiabilidade absoluta. Esta é uma 
área onde a habilidade de engenharia 
e excelência na fabricação são funda-
mentais, e a Infineon tem liderado 
os rankings de qualidade e confia-
bilidade da indústria. No quesito 
segurança, todos nós sabemos que 

os ataques de “bandidos”, seja a nível 
individual ou contra empresas e ins-
tituições, são uma ameaça crescente, 
com impacto tanto nas reputações 
quanto nas finanças. Somos fortes 
defensores do conceito de segurança 
baseado em hardware, o que propor-
ciona a máxima proteção possível 
como parte de uma abordagem de 
sistemas para proteger informações 
vitais. Quer seja em plataformas para 
“Trusted Computing”, assegurando 
a “internet das coisas”, ou simples-
mente protegendo informações pes-
soais individuais, a tecnologia da In-
fineon tem um papel a desempenhar.

Id: Qual o legado que a Infineon 
pretende deixar para o mundo 
em termos de tecnologia e 
sustentabilidade?

JB: É realmente parte da cultura da 
Infineon que todas as nossas ações 
ajudem o mundo a fazer o melhor 
uso de seus recursos. Mesmo em 
segurança, acreditamos que, quan-
do dados pessoais, comerciais ou de 
governo estão a salvo de ameaças de 
mau uso, a sociedade pode concen-
trar melhor os seus recursos em fazer 
coisas que melhoram a vida de cada 
cidadão. É claro que é difícil medir 
o impacto de um conceito como a 
segurança. Quando se trata de sus-
tentabilidade, nós temos um ponto 
de referência: nosso objetivo é que a 
redução de CO2 nos produtos Infi-
neon deve ser pelo menos 10 vezes 
mais elevada do que as emissões de 
CO2 geradas durante a fabricação 
de produtos finais. Em nosso último 
ano fiscal, calculou-se que as ope-
rações da Infineon geraram 1,4 mi-
lhões de toneladas de gás carbônico. 
As reduções de CO2 calculados na 
utilização dos produtos finais foram 
de 14,4 milhões de toneladas, uma 
redução de 13 milhões de toneladas 
de CO2. Estamos muito orgulhosos 
desta conquista. 
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Associadas ABRID 
participam do II Witaid 
e apresentam novas 
tecnologias de identificação 
aos militares brasileiros

wenderson ArAuJo



Discutir a identificação 
segura, moderna e efi-
ciente para os integrantes 
do Exército brasileiro. 

Este foi o principal objetivo do II 
Workshop de Inovações Tecnológicas 
em Identificação (Witaid), promo-
vido em 21 de outubro pelo Exérci-
to, com apoio da ABRID. O evento 
foi realizado no Quartel General da 
corporação, em Brasília, e fez parte 
da programação do IX Simpósio do 
Serviço de Identificação do Exército, 
realizado de 21 a 24 de outubro.

O coronel Calazans, que foi 
também o mestre de cerimônias, 
explicou que o II Witaid tem o 
objetivo de apresentar aos diversos 
órgãos do Exército e convidados 
os conceitos e soluções mais avan-
çados no que se refere à identifica-
ção de pessoas, controle de acessos, 

certificação digital e aplicações dos 
smartcards. Segundo ele, o evento é 
organizado pela Diretoria do Servi-
ço Militar, com apoio da ABRID, 
que há mais de cinco anos contribui 
com orientações técnicas ao projeto 
do novo cartão de identificação mi-
litar das forças armadas. A Associa-
ção apoia a iniciativa desde 2009, 
quando o Ministério da Defesa ela-
borou um grupo de trabalho para 
discutir o tema. 

A abertura do evento foi iniciada 
pelo diretor de Serviço Militar, general 
Pedrosa, que enfatizou a necessidade 
de o Exército trabalhar em alinhamen-
to com a tecnologia. “Nosso intuito é 
atualizar nossos conhecimentos, de-
bater algumas questões inerentes ao 
aperfeiçoamento do sistema de iden-
tificação e também conhecer sistemas, 
equipamentos de última geração e no-

vos conceitos”, disse. 
Pedrosa reforçou a importân-

cia do simpósio, que agora é reali-
zado em conjunto com o Witaid. 
“Várias soluções hoje implantadas 
no Exército brasileiro saíram desta 
troca de informações entre o pessoal 
do Exército, de outras forças e das 
empresas também que aqui estão 
representadas.” 

Ele adiantou que o novo cartão 
de identificação militar é o atual car-
ro chefe do Serviço de Identificação. 
“Ele traz uma série de inovações e 
está agora em fase de licitação. Te-
mos a esperança de que no ano que 
vem todos os militares do Exército 
tenham posse desse cartão.” O gene-
ral concluiu com um agradecimento 
especial à ABRID e às empresas par-
ticipantes pelo apoio para a realiza-
ção dos eventos.
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Célio ribeiro detalha  
atuação da abrid no projeto 
da nova identidade Militar



Já o chefe do Departamento Ge-
ral de Pessoal, general Etchegoyen, 
lembrou que na década de 1920 o 
Exército foi pioneiro no lançamen-
to de um cartão de identificação – 
quando, pela primeira vez, se criou 
um sistema nacional de identifica-
ção. Segundo ele, a sociedade avan-
çou e ultrapassou a força na inicia-
tiva, e o Exército, em determinado 
momento, assumiu um viés contro-
lador e burocratizante. “Nós temos 
um frenesi controlador que não nos 
ajuda em nada. Basta ver a simplici-
dade que tem o processo para obten-
ção do passaporte ou da identidade 
civil e a quantidade de idas e vindas 
que tem a concessão da nossa identi-
ficação militar.”

Para Etchegoyen, o novo docu-
mento da corporação é essencial. “E 
um passo fundamental foi dado pela 
convergência de duas iniciativas, 
uma da Diretoria de Serviço Militar, 
tirando da prateleira, uma espera de 
19 anos, o cartão de identificação 
que já estamos adotando experimen-
talmente, e a outra a ação da Asso-
ciação, que percebeu a oportunida-
de, com talento e perspicácia, e nos 
ajudou a fazer. Então, a ABRID tem 
uma participação muito importante 
no êxito que alcançamos até aqui e 
certamente os empresários da área 
terão uma participação importante 
na continuação desse processo”.

Segundo ele, o Exército tem di-
versos sistemas para identificar os mi-
litares e eles não se comunicam entre 
si. Agora, prevê o general, o novo car-
tão de identidade vai vencer “o furor 
controlador e a paixão burocrática” 
antes vigentes no Exército. “Nosso 
cartão, o novo cartão de identifica-
ção dos militares, da forma com que 
ele está sendo feito, ele é um grande 
passo nessa direção. Esta é a aposta 
que estamos fazendo para que a gente 
vença essas dificuldades e os controles 
exagerados”, completou.

Encerrando a abertura dos dois 

eventos, o presidente Célio Ribei-
ro agradeceu a confiança deposita-
da pelo Exército na ABRID. “Há 
alguns anos a ABRID vem traba-
lhando com entidades do governo 
federal, dos governos estaduais ou 
entidades privadas justamente na 
busca das melhores soluções, das 
melhores parcerias, na boa acepção 
da palavra, para que tenhamos mais 
tecnologia e mais segurança na área 
de identificação.”

Segundo ele, a ABRID vem tra-
balhando não apenas com o Exército, 
mas com a Aeronáutica, a Marinha 
e o Ministério da Defesa no projeto 
da nova identidade militar. O pilo-
to está em fase de conclusão, com a 
identificação de mais de quatro mil 
pessoas e já com o novo documento 
em mãos. “O produto final, a cartei-
ra de identificação do militar, agrega 
muita tecnologia e faz parte de uma 
solução, estamos tratando de solu-
ção tecnológica, de solução de iden-
tidade. Não adianta mudar de um 
pedaço de papel para um pedaço de 
plástico. Não é essa a ideia. A ideia é 
mudar o processo, mudar a solução 
para que aquele pedaço de plástico 
do processo final seja altamente se-

guro”, adiantou.
Ribeiro avaliou ainda que a 

identificação militar tem as mesmas 
características do projeto do Registro 
de Identidade Civil, que foi lançado 
em 2010 e já virou lei, mas não foi 
implantado porque passa por uma 
fase de reavaliação. “Vão andar (as 
duas iniciativas), as coisas estão an-
dando e eu sempre digo que o que 
é do bem prevalece e o que é do mal 
cai mais cedo ou mais tarde. Tenho 
certeza que a nova identificação mili-
tar é aquilo que se tem de melhor em 
tecnologia hoje no mundo, é aquilo 
que se propõe de melhor para a fina-
lidade de identificação. Não é apenas 
um documento, é um instrumento 
onde você tem vários aplicativos que 
poderão ser ali inseridos, na área de 
saúde, controle de acesso, controle 
de material, enfim, é um computa-
dor portátil”.

O II Witaid também contou 
com demonstrações de equipamentos 
e serviços oferecidos pelas associadas 
da ABRID. Participaram da mostra: 
3M, NEC, Montreal e Soluti. Con-
fira a seguir como foram as palestras 
oferecidas aos militares pelas empre-
sas que fazem parte da ABRID.
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Usos AvANçAdos dA IdeNtIfIcAção MIlItAr
Montreal inforMátiCa - antonio Carlos Censi

O representante da Montreal disse que a em-
presa teve a chance de participar do projeto piloto 
do cartão de identificação militar e previu que o 
documento, quando integralmente implantado, 
será um importante item no esquema militar da 
defesa do Brasil. 

Para estabelecer uma comparação, Antonio 
Carlos Censi detalhou o uso feito da identifi-
cação militar nos Estados Unidos. Lá, o CAC, 
Common Access Card, engloba: identificação 
visual na parte externa de um smartcard (de 
acordo com a Convenção de Genebra), certifica-
dos digitais para criptografia, assinatura digital e 
acesso às instalações, sistemas e equipamentos, 
e biometria embarcada para controle de acesso.

O documento norte-americano é fornecido 
aos integrantes de todas as forças – Aeronáuti-
ca, Fuzileiros Navais, Exército e Marinha –, mas 
também pode ser utilizado por prestadores de 
serviço, dependentes e reservistas. Claro, há di-
ferentes níveis de acesso, passando por classes e 
redes abertas, secretas e muito secretas.

A Montreal ainda exemplificou aplicações 
com a identificação militar dos EUA, como 
acesso a redes de computadores, comunicação 
por rádio, no teatro de operações (os membros 

de um pelotão, por exemplo, formam uma rede 
local, mesmo se estiverem no Afeganistão) e na 
operação de equipamentos de guerra. O resul-
tado da implantação do CAC, iniciada no ano 
2000, foi uma redução drástica no anonimato 
no acesso, que passou a ser feito prioritariamen-
te por certificação digital. Hoje, menos de 10% 
dos acessos são feitos apenas por meio de senha 
nas forças armadas dos Estados Unidos, que já 
emitiram 25 milhões de cartões.

Avaliando as tendências para o setor, Censi 
divulgou dados do grupo Gartner prevendo que 
até 2017 mais de 50% das pequenas e médias 
empresas nos Estados Unidos vão usar serviços 
confiáveis de terceiros em suas necessidades de 
identificação. Outro dado do Gartner mostra 
que a biometria em dispositivos móveis será usa-
da por mais de 30% das organizações em 2016.

Ele disse ainda que os sistemas devem ser 
cada vez mais multibiométricos, com a fusão de 
biometrias. A medida permitirá adaptações para 
atender às mais diversas necessidades dos clien-
tes, como identificação civil, criminal, peniten-
ciária e de menores infratores, controle de fron-
teiras, de eleitores, de estudantes e de beneficiá-
rios de programas sociais e serviços financeiros.
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o qUe ApreNdeMos eM 20 ANos 
 de certIfIcAção dIgItAl

soluti - rodrigo sodré

A Soluti convidou a parceira Esec, empresa 
que desenvolveu a Certillion, uma plataforma 
móvel de certificação digital, para fazer a apre-
sentação. Rodrigo Sodré informou que a Esec 
está fornecendo a solução de Autoridade Certi-
ficadora para o Exército. 

Ele iniciou constatando a recente evolução 
tecnológica, dizendo que, em 1969, a Nasa levou 
homens à lua com equipamentos que tinham 
o mesmo poder computacional de um simples 
game boy. A partir dessa evolução, constatou os 
usos múltiplos da tecnologia atualmente. 

Tomando os smartphones como exemplo, 
ele detalhou o ranking, feito pelo grupo Niel-
sen, dos aplicativos mais utilizados em celulares: 
jogos 64%, clima 60%, rede social 56%, busca 
51%, música 44%, notícias 39% e entreteni-
mento 34%. Apenas na oitava posição dos apps 
mais usados aparecem os de finanças, com 32%. 

Neste contexto, Sodré explicou que 92% 
dos internautas confiam nos bancos, mas só 
69% acham que eles protegem corretamente as 
informações. Outros 84% acreditam nos ven-

dedores on-line, porém, só 33% avaliam que 
eles protegem corretamente as informações. No 
Brasil, diretamente, 57% dos correntistas não 
usam o banco on-line e, destes, metade não 
considera o modelo seguro.

Então, constatou, a segurança é essencial 
para potencializar as transações virtuais, e a iden-
tidade digital ganha ainda mais importância. É 
preciso ter a certeza de que a pessoa do outro lado 
da ponta é efetivamente quem diz ser. E a cer-
tificação digital é uma solução segura para isso, 
porque conta com os atributos de segurança, a 
validade jurídica e a praticidade necessária. 

Para facilitar o uso do certificado digital, a 
Certillion, que gerencia o ciclo de vida do cer-
tificado junto às Autoridades Certificadoras, re-
cebe as solicitações de assinatura dos sistemas 
da organização via interface padrão, gerencia 
comunicação com dispositivos móveis via SMS 
ou internet e verifica, de forma centralizada, a 
validade das assinaturas digitais armazenadas, 
entre outras funcionalidades. O serviço funcio-
na também em tablets e smartphones.
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IdeNtIfIcAção eM lArgA escAlA eM teMpo reAl
neC - Marcos alberto de souza

A palestra da NEC tratou das tecnolo-
gias empregadas na identificação de pessoas 
em larga escala e em tempo real. Durante a 
apresentação, Marcos de Souza apresentou as 
novas tecnologias do setor e as técnicas empre-
gadas nos processos de identificação humana 
em grande quantidade.

Entre as tecnologias apresentadas para a 
execução deste tipo de identificação está o ana-
lisador portátil de DNA, que pode ser utiliza-
do em qualquer lugar, sem estar conectado a 
uma rede para a transmissão direta dos dados. 
O analisador apresenta três modelos: amostra-
gem, que pode ser usado para análises rápidas; 
perfil swab, mais completo e no padrão in-
ternacional, com análise em 60 minutos e 16 
loci; e o modelo perfil SB/S/OT, também em 
padrão internacional, que executa a análise em 
25 minutos e comporta 16 loci. 

A NEC também detalhou a aquisição de 
imagem a zero luz e a aquisição de imagem em 
frequências de onda de terahertz. A novidade 
prevê a captura de imagens com alta fidelidade 
em diferentes condições de iluminação e pode 
ser utilizada para o monitoramento de gran-

des áreas. Atualmente, o Brasil tem um acordo 
com o Japão para trabalhar com a tecnologia. 

Já a tecnologia NeoFace traz a precisão na 
detecção de rosto e pontos nodais. Ela utiliza 
algoritmos neuronais proprietários e é capaz 
de fazer um recorte preciso da área do rosto 
com efetividade e precisão. Assim, ela assegura 
a alta precisão da busca do rosto em um banco 
de dados contando com um sistema de codifi-
cação que permite enfrentar as dificuldades de 
identificação de faces presentes no dia a dia.

Por fim, a NEC mostrou o NeoFace Wat-
ch, que identifica uma face em quatro passos: 
captura, análise, comparação e ação. O mode-
lo pode ser empregado nos setores de seguran-
ça, comercial e ainda na análise de comporta-
mento em multidões. Em segurança, ele pode 
ser aplicado para a detecção de pessoas não 
desejadas, gestão de áreas restritas, controle de 
permanência e controle de acesso. Já na área 
comercial, o NeoFace Watch pode identificar 
clientes VIPs, monitorar filas e fazer análise 
de fluxos e inteligência de negócios.  A análise 
do comportamento em multidões possibilita a 
prevenção de crimes em grandes aglomerações. 
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solUções tecNológIcAs pArA IdeNtIfIcAção: 
NíveIs de segUrANçA

intelCav - Charles Mangeroti Capeletti

A Intelcav abordou, entre os tópicos 
principais, estruturas de layers dos cartões, 
recursos de microtextos, fundo numismá-
tico, guilhoches, imagem oculta, box para 
DCN, tinta OVI, tinta antiscaner, tinta 
antistoke, box, foto, dados variáveis, DOV, 
relevo tátil área para MRZ, micro texto – 
erro técnico, tinta fluorescente, personaliza-
ção de segurança a laser, chip com contato e 
chip sem contato.

Inicialmente, Charles Capeletti abor-
dou as estruturas de montagem de cartão 
em policarbonato em camadas. Um cartão 
da Intelcav nesse modelo possui três over-
lays de policarbonato e mais uma layer de 
chip sem contato. Depois, são aplicados 
mais duas camadas e um MLI, que serve 
para gravação e proteção dos dados. 

Para segurança também há a presença 
de microtexto em cartões de identificação 
na linha da assinatura, além de fundo nu-
mismático impresso em efeito tridimensio-
nal ou de relevo. Já os guilhoches estão pre-

sentes em cartões de identificação que são 
compostos de linhas geométricas. Eles po-
dem formar imagens como o mapa do Bra-
sil e dificultam a falsificação do documento. 

Ainda como item de segurança nos car-
tões há a imagem oculta, não visível a olho 
nu. Outro elemento é a tinta opticamente 
variável (OVI), que só pode ser usada em 
documentos de identificação ou cédulas. A 
tinta muda de cor de acordo com a posição 
e o ângulo de visão do cartão.

Capeletti também abordou as tecnolo-
gias para impressão dos dados variáveis, com 
tinta que impede a imagem de ser escaneada, 
a utilização da foto do documento em modo 
degradê que se integra com o fundo do car-
tão e dificulta a reprodução dele. 

Para encerrar, após abordar os elemen-
tos de segurança presentes na frente e no 
verso do cartão, o palestrante detalhou a 
personalização do cartão a laser e a presen-
ça de dois chips, um sem contato e outro 
com contato. 
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tecNologIA e segUrANçA 
de seMIcoNdUtores 

AplIcAdAs eM cArtões de 
IdeNtIfIcAção

infineon - Marcelo luppe

A Infineon demonstrou diversos tipos de ferra-
mentas de segurança, nas quais é referencial mun-
dial no setor. Marcelo Luppe explicou que a em-
presa é líder do mercado de hardware de segurança, 
sendo referência mundial no setor de memórias so-
lids flashs, presentes nos pen drives. Um dos pilares 
da Infineon é a questão da segurança, na qual está 
inserida a área de chips cards voltada para os docu-
mentos de identificação. 

A empresa conta também com o programa In-
tegrity Guard, que é um novo padrão de segurança 
para e-government. Interfity Gard é a nova geração 
de sistema de segurança.  O sistema tem duas CPIS 
para Sefl Chekcing System e conta com o padrão de 
full hardware encryption.

Já o solid flash permite uma maior flexibilida-
de para os programas e-government. Ele utiliza o 
chip SLE- 78 da Infineon que apresenta um melhor 
desempenho sem perda de funcionalidade, com se-
gurança sustentável com o uso do Integrity Guard.

A Infineon conta também com outras tecnologias 
como o Slim One e Coil on Module. Estas tecnologias 
permitem a leitura do e-passaportee de maneira mais 
rápida, implementando assim controles de fronteiras 
mais efetivos e seguros em todo o mundo. 

crIANdo UMA verdAdeIrA 
cAdeIA de coNfIANçA NA 
gestão dA IdeNtIdAde do 

cIdAdão
vision-box - natal da silva

A Vision-Box apresentou a última palestra do 
II Witaid e iniciou detalhando o conceito integra-
do de biometria. Posteriormente, Natal da Silva co-
mentou o controle de fronteiras por biometria, que 
está presente em mais de 50 aeroportos internacio-
nais, onde circulam mais de 20 milhões de pessoas 
por ano. A Vision-Box conta também com a tec-
nologia de sistema de reconhecimento facial para o 
controle das fronteiras em aeroportos.

Silva explicou os processos de cadastramento e 
de identificação para uso em sistemas de seguran-
ça. A Vision-Box usa sistemas automáticos de da-
dos biométricos com máquina que já têm o padrão 
ICAO, que é um padrão de segurança mundial-
mente aceito, embutido. 

Entre outras tecnologias apresentadas estava o 
e-pass portable, que tem uma unidade integrada de 
leitura de documento, é móvel com fácil transporte, 
e ainda pode operar sem rede para cadastramento.

Os padrões de identificação do software da Vi-
sion-Box são os mesmos utilizados no mundo todo. 
A empresa trabalha com o conceito de um cidadão, 
múltiplas identidades. Com um mesmo padrão, a 
empresa busca simplificar e facilitar os diferentes 
níveis em que um cidadão precisa ser identificado.
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DOCUMENTOSCOPIA 
AO ALCANCE DE 
TODOS
Grupo de peritos da Polícia 
Federal lança importante 
livro que detalha o estudo 
dos documentos



“Documentosco-
pia é a disci-
plina que es-
tuda, analisa e 

investiga, mediante metodologia e 
instrumental adequados, todo tipo 
de documento, com o objetivo de 
determinar sua autenticidade ou fal-
sidade, neste caso, verificar em que 
consiste, bem como identificar as 
possíveis alterações e/ou manipula-
ções sofridas.” Esta é a definição da 

Diretoria Técnico-

Científica do Departamento de Po-
lícia Federal e está logo nas primeiras 
páginas de uma importante publica-
ção que acaba de chegar ao mercado 
editorial brasileiro.

“Documentoscopia: Aspectos 
Científicos, Técnicos e Jurídicos”, 
escrito por Erick Simões e Samuel 
Feuerharmel, é um livro técnico, 
mas que atende bem a todo e qual-
quer interessado no tema. A pu-
blicação analisa minuciosamente a 
questão da análise de documentos. 
Como diz o título, a obra tem a 
preocupação de investigar o assun-
to por diversos ângulos, incluindo, 

além dos pontos técnicos, as 
questões jurídicas e as 

científicas.
Perito Cri-

minal Federal 
desde 2003, 
Erick Simões 
da Camara e 
Silva é gradu-

ado em Enge-
nharia Quími-
ca, bacharel em 
Direito, especia-
lista em Direito 
Processual Civil, 
mestre em Quí-
mica e mestre em 
Direitos Difusos e 
Coletivos. Também 
é professor e conteu-
dista da Academia 

Nacional de Polícia, 
da Polícia Federal. 
Já Samuel Feuerhar-
mel é Perito Criminal 
Federal desde 2002 
e também atua como 
professor e conteudista 

de curso de formação profissional e 
de especialização da Academia Na-
cional de Polícia. Ele é graduado em 
Farmácia e Bioquímica e especialis-
ta em Docência Universitária.

A publicação foi oficialmente 
lançada em 7 de outubro na Livra-
ria Cultura da Avenida Paulista, em 
São Paulo. Com prefácio de José 
Renato Nallini, Corregedor Geral 
de Justiça no biênio 2012/2013 
(leia o texto na p. 36), o livro está 
disponível nas principais livrarias 
do país. “Documentoscopia...” faz 
parte da série Tratado de Perícias 
Criminalísticas, da Millennium 
Editora, organizada por Domingos 
Tocchetto. A obra conta com apoio 
da Hologram Industries, associada 
ABRID, e da Arjowiggins Security.

O livro é dividido em 12 capí-
tulos, que tratam de temas como 
Grafoscopia: o Exame de Manuscri-
tos, Análise Química de Documen-
tos, Estudo do Papel, Alterações 
Documentais Materiais, Impressos 
Eletrônicos, Documentos de Segu-
rança e Ferramentas Computacio-
nais para Documentoscopia. Como 
anexo, a publicação ainda traz um 
detalhado quadro histórico com 14 
páginas que começa com a origem 
da escrita cuneiforme, em 3500 
a.C., e prossegue até os dias atuais. 

Erick e Samuel contaram com 
a colaboração de mais cinco Peritos 
Federais Criminais para finalizar a 
obra. Bruno Rodrigues Trindade, 
Jorge Jardim Zacca, José Roberto 
Riston, Narumi Pereira Lima e Si-
mone Cabanelas Martinez usaram 
seus conhecimentos técnicos para 
tratar de questões específicas dentro 
do livro.
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A união do time de peritos mostra a im-
portância da atividade pericial e a necessidade 
de valorizá-la no Brasil. “Existem áreas que 
estão bem desenvolvidas, como as perícias de 
laboratório. Contudo, existem algumas áreas 
que carecem de investimentos e estudos para 
aprimoramento, como é o caso da documen-
toscopia”, confirma Erick Simões, que espera 
com a publicação ajudar a cobrir a lacuna de 
estudos sobre o assunto.

O trabalho também ajuda a divulgar a 
atuação dos peritos no Brasil, que têm função 
específica, como explica Samuel Feuerharmel: 
“O perito criminal tem a função de produ-
zir provas que irão auxiliar o magistrado em 
sua decisão sobre um processo criminal. O 
trabalho do perito é feito com isenção, sem 
nenhum tipo de prejulgamento, e as provas 

evidenciadas pela perícia podem servir tanto 
para a condenação quanto para a absolvição 
de uma pessoa.”

Avaliando a questão, Simões afirma que 
grande parcela da sociedade desconhece o tra-
balho pericial, mas se diz otimista. “Vejo me-
lhoras, se compararmos com 10 anos atrás. As 
séries televisivas trouxeram para dentro da casa 
das pessoas o uso da ciência na solução dos 
crimes, com o glamour hollywoodiano e, com 
isso, surgiu o ‘efeito CSI’. Por um lado hou-
ve grande divulgação, mas a sociedade come-
çou a acreditar que os exames eram feitos da-
quela forma. Isso se deu em todo o mundo. 
A cobertura da imprensa aos casos de grande 
repercussão também auxilia a evidenciar as ca-
racterísticas próprias da perícia, em compara-
ção com os demais meios”, conclui.  

sinopse: “documentos-
copia: aspectos Científicos, 
técnicos e Jurídicos” reú-
ne consistente trabalho de 
pesquisa em uma das áreas 
periciais mais instigantes e 
requisitadas - a análise de do-
cumentos. fundamentada em 
atualizada doutrina nacional e 
estrangeira, apresenta o estu-
do sistemático dos elementos 
de segurança e a evolução dos 
exames em escritos e suas 
implicações na elaboração da 
prova pericial. obra importan-
te para peritos, operadores do 
direito e demais profissionais 
envolvidos com exames de 
documentos.

fiCha téCniCa

IsBN 8576252929

Idioma português

encadernação Brochura

Altura 23 cm

largura 16 cm

peso 1,380 kg

edição 1ª

Ano de lançamento 2014

Número de páginas 736

preço a partir de R$ 110*

(*) pesquisa feita em 09/12/2014 nos principais sites de venda de 
livros do Brasil. o maior valor encontrado foi de R$ 185.
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1 “doCumEntosCopia...” é uma oBRa dE fôlEgo, 
é possívEl vER o invEstimEnto dE tEmpo Em 
sua pRodução. Como foi o pRoCEsso?

Todo o projeto levou cerca de dois anos e os trabalhos foram desenvolvidos 
durante as madrugadas e fins de semana. Precisávamos que o livro tivesse coe-
rência e unidade, mas sem perder o toque pessoal de cada um dos sete autores. 
Assim, líamos todo o material produzido e conversávamos com os autores para 
então passar para a editora. Após as revisões da editora, eles retornavam com o 
material e nós líamos as modificações sugeridas e somente então repassávamos 
para os demais autores. Durante a editoração o trabalho desenvolvido pela edi-
tora e o nosso, de revisão, tinha que ser realizado com muito cuidado e atenção e 
isso consumiu várias horas. Contudo, o resultado foi gratificante.

2 EmBoRa o livRo faça paRtE dE uma séRiE 
da EditoRa soBRE tRatados Em pERíCia 
CRiminalístiCa, há CaRênCia dE títulos na 
áREa no BRasil?

A publicação nacional sobre temas relacionados às Ciências Forenses é mui-
to baixa. Na documentoscopia o cenário não é diferente. As publicações que 
existiam não acompanharam as inovações tecnológicas como, por exemplo, os 
elementos de segurança incorporados a documentos de identificação digital e os 
processos de impressão eletrônicos. Nossa intenção foi suprir essa lacuna. Sempre 
que tenho oportunidade procuro motivar todos os que pesquisam, estudam e 
trabalham com as Ciências Forenses a publicar e divulgar os resultados de suas 
pesquisas.

3 qual a impoRtânCia dE uma oBRa Como a 
dE voCês paRa quEm tRaBalha na áREa dE 
pERíCias? quais os usos paRa os divERsos 
atoREs do CEnáRio?

O livro foi concebido para ser uma obra de referência e que pudesse abordar 
a maior quantidade de assuntos afetos à documentoscopia. Buscamos atingir 
públicos diversos. No caso dos peritos e assistentes técnicos, pretende-se que 
o livro sirva como referência para a aprendizagem, além de um livro de con-
sulta. No caso dos policiais, magistrados, advogados e promotores de justiça, a 
nossa intenção é que tenham acesso, em linguagem acessível, aos fundamentos 
da documentoscopia. Assim, evoluímos mais um passo para diminuir os ruídos 
de comunicação. Um dos papéis do perito é justamente servir de ponte entre o 
conhecimento específico e o conhecimento jurídico. Daí porque fizemos ques-
tão de tratar dos aspectos jurídicos da prova pericial, tema pouco abordado e 
de maneira quase sempre superficial pelos operadores do direito. Consideramos 
também como público os profissionais que lidam com o exame dos documentos, 
como os caixas de bancos e os funcionários de cartórios.

tRês pERguntas paRa ...

ERiCk simõEs

divulGAção
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1 dE ondE vEio a inspiRação paRa ConstRuiR 
uma oBRa Como “doCumEntosCopia...”?

Este livro é o resultado de um longo processo que evoluiu gradualmente. 
Incialmente, minha preocupação era adquirir conhecimentos para poder desenvol-
ver um trabalho de qualidade em minhas atividades periciais. Muito cedo percebi 
que havia pouquíssimos livros sobre documentoscopia em língua portuguesa, sempre 
tratando o assunto de forma apenas superficial. Então comecei a fazer pesquisas por 
conta própria, inicialmente na internet, e depois em livros e artigos estrangeiros, es-
pecialmente os de língua inglesa. Foram vários anos de estudos intensos, que propor-
cionaram um amplo conhecimento sobre o assunto. Nesse período, surgiram alguns 
projetos relacionados ao tema, como o curso de Especialização em Documentoscopia 
do Departamento de Polícia Federal, do qual fui um dos criadores, junto com vários 
outros colegas – alguns deles coautores deste livro. Com o passar do tempo, as infor-
mações compiladas tornaram-se tão extensas que foi necessário criar uma espécie de 
apostila, para que elas não se perdessem. Assim, quando surgiu o convite para escrever 
um livro sobre Documentoscopia, foi necessário apenas organizar os conhecimentos e 
experiências que havia adquirido ao longo do tempo.

2 Como Está o BRasil, Em RElação ao CEnáRio 
intERnaCional, na quEstão das pERíCias 
téCniCas?

A criminalística é uma área muito heterogênea, pois engloba áreas periciais 
muito diferentes entre si, como, por exemplo, as perícias de locais de crime, as perí-
cias contábeis e as perícias ambientais. Algumas áreas estão bastante desenvolvidas, 
outras ainda carecem de melhorias. Creio que a documentoscopia se enquadre neste 
último grupo. Mas eu diria que, nos últimos dez anos, o nosso avanço foi extrema-
mente grande.

3 dE quE foRma a tECnologia aJuda no 
tRaBalho dE pERíCia?

Na área documentoscópica, a ferramenta mais importante ainda é a pes-
soa. O conhecimento técnico e a capacidade de observação são duas qualidades im-
portantes que podem e devem ser desenvolvidas pelos profissionais que trabalham 
com essas perícias. Por outro lado, bons equipamentos de ampliação e de captura 
de imagem são fundamentais para que se faça um trabalho de qualidade. Em casos 
especiais, é importante poder contar com equipamentos espectrométricos – que 
consistem basicamente de fontes de iluminação variadas, filtros ópticos apropria-
dos e um detector que “enxerga” muito além do que nossos olhos são capazes. Tais 
equipamentos permitem, entre outras possibilidades, diferenciar tintas de canetas e 
também de algumas impressoras. Embora ainda sejam pouco conhecidos, os detec-
tores de imagens eletrostáticas já estão no mercado há algumas décadas e permitem 
identificar o que se escreveu em uma determinada folha examinando-se as folhas 
que eventualmente estavam por baixo dela, como costuma ocorrer em blocos e em 
talonários de cheques, por exemplo.
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REpERtóRio pRECioso E instigantE

Os documentos fazem parte de 
toda vida humana. Sem o assento 
de nascimento, ninguém consegue 
provar que nasceu. Até à morte, im-
prescindível documentar os atos de 
entrada e saída desta aventura terrena. 
Sem a certidão de assento de óbito, 
não se consegue provar que uma pes-
soa já deixou o convívio e ingressou no 
mistério transcendental.

A seara jurídica depende estrita-
mente da documentação. Os autos do 
processo representam, simplesmente, o 
acerto de documentos utilizados pelos 
interessados em reaver um direito perdi-
do. Desde os romanos, sabe-se que o que 
não está nos autos não está no mundo. 
E isso não se alterou com o processo ele-
trônico. A realidade virtual não deixa de 
ser a documentação informatizada com a 
qual se produz a prova, o convencimento 
e se realiza o justo concreto possível.

O tema documentoscopia poderia pare-
cer destinado a especialistas, iniciados em 
perícia, técnicos habilitados a interpretar 
uma linguagem provida de singularidades 
que não interessaria a leigos. Mas os autores 
Erick Simões e Samuel Feuerharmel, com 
seu livro “Documentoscopia – Aspectos cientí-
ficos, técnicos e jurídicos”, produziram precio-
so e isntingante repertório de informações 
que não só interessam, mas seduzem.

Eu havia certa vez adentrado ao tema da 
falsidade documental, mercê do magnífico es-
tudo publicado pelo notável desembargador 
Sylvio do Amaral, a quem tive a honra de 
servir como juiz auxiliar, quando exerceu a 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo no biênio 1986-1987. Pude sentir 
o gosto de uma área atraente, mas que – na-
quela obra – se ateve a um território restrito: 
a falsificação. Agora, os autores se profundam 
e exploram um universo polimórfico, ofe-
recendo um compêndio completo e, simul-
taneamente, agradável sobre os aspectos de 
maior interesse para uma legião de profissio-
nais de diversas áreas.

É importante para o operador do direito, 
aqui incluídos juiz, promotor de justiça, ad-
vogado, defensor público, delegado de polí-
cia e servidores desse vasto equipamento dos 
profissionais da área jurídica. Mas não menos 
importante – diria mesmo fundamental – é 
o estudo aqui desenvolvido para o perito, 
para o estudioso de outras ciências, para os 
psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, para os 
terapeutas e para uma comunidade difusa de 
pessoas que muito ganharão ao penetrarem 
na realidade ora explorada.

Os autores se esperaram ao abordar mi-
nuciosamente os aspectos que o título sugere: 
técnicos, científicos e jurídicos. Mas foram 
além. Percorrem o mundo da escrita demons-
trando a valia da palavra eternizada no supor-

O livro “Documentoscopia...” conta com 
prefácio de José Renato Nallini, Corregedor Geral 
de Justiça no biênio 2012/2013. Confira o texto.
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te papel, sem descuidar da mutação ora em 
pleno curso, de sua virtualização.

A palavra escrita é campo fecundo para 
elucubrações filosóficas, antropológicas, so-
ciológicas e, mais perto de nós, assume rele-
vância extrema para o direito. Com reflexos 
surpreendentes no processo judicial. E isso 
não é novo. Já o padre Antonio Vieira, gênio 
da língua portuguesa, advertia:

Quantos delitos se enfeitam com 
uma penada? Quantos merecimentos 
se pagam com uma risca? Quantas 
famas se escurecem com um borrão? 
Para que vejam os que escrevem, de 
quantos danos podem ser causa, se a 
mão não for muito certa, se a pena não 
for muito aparada, se a tinta não for 
muito fina, se a regra não for muito di-
reita, se o papel não for muito limpo.

Escrever não é apenas o ofício dos escri-
tores. É o ofício de todos os seres humanos. 
Pelos primeiros, fala o paulistano Mário de 
Andrade:

Se escrevo é primeiro porque 
amo os homens. Tudo vem disso para 
mim. Amo e por isso é que sinto esta 
vontade de escrever, me importo com 
os casos dos homens, me importo 
com os problemas deles e necessida-
des. Depois escrevo por necessidade 
pessoal. Tenho vontade de escrever e 

escrevo. ...Mas mesmo isso 
psicologicamente pode ser 
reduzido a um fenômeno 
de amor, porque ninguém 
escreve para si mesmo a não 
ser um monstro de orgulho. 
A gente escreve pra ser ama-
do, pra atrair, encantar, etc.

Só que a escrita pode ser ques-
tionada. A mensagem é autêntica ou 
não? Proveio ou não daquele autor? 
Aqui entra a técnica, o tirocínio dos 
peritos, para apurar autenticidade ou 
falsidade. Falsidade que, segundo Ed-
mund Burke, “tem uma perene prima-
vera”, pois pode prosperar mais do que 
a verdade.

Perscrutar o campo minado do ver-
dadeiro e do falso legitima a relevância 
da perícia, pois “o falso é suscetível de uma 
infinidade de combinações, mas a verdade 
não tem senão uma maneira de ser” (Jean-
Jacques Rousseau).

Impressionei-me com a pesquisa, 
a erudição e a consistência desta obra. 
Recomendo sua leitura para todos os re-
almente interessados em adquirir noções 
adequadas de documentoscopia. Desde 
logo prenuncia-se trajeto exitoso num 
mercado sequioso por bons livros, aqueles 
originais e cujo conteúdo surpreenda, para 
muito além da mesmice e da artificialidade.
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Polícia Federal organiza 
em Brasília seminário com 
representantes de diversos 
países para discutir 
passaporte e biometria

DEBATE 
INTERNACIONAL



Dois dias dedicados a dis-
cutir questões voltadas 
para os passaportes, o 
uso da biometria e a 

gestão da identidade. Assim foi o 
Passaports, Biometrics and Identity 
Management Seminar, um evento in-
ternacional promovido pela Diretoria 
Técnico-Científica do Departamento 
de Polícia Federal (Ditec), com apoio 
da ABRID. Realizado em 4 e 5 de 
dezembro em Brasília, o seminário 
contou com patrocínio das associa-
das Gemalto e Infineon.

O evento reuniu cerca de 40 
pessoas dos mais diversos países do 
mundo e foi realizado na sequência 
do 12º encontro do Grupo de Tra-
balho de Implementação e Capacita-
ção (ICBWG, na sigla em inglês) da 
ICAO, a organização internacional 
da aviação civil, que aconteceu de 1 
a 4 do mesmo mês.

O diretor de Identificação Di-
gital da ABRID, Edson Rezende, 
avaliou que eventos como esse são 
muito importantes para a disse-
minação do conhecimento. “Um 
encontro como esse realizado aqui 
em Brasília é essencial para que os 
envolvidos na questão de identifi-
cação de passageiros possam saber 
o que está acontecendo no mundo 
todo, trocando experiência e me-

lhorando o controle em todos os 
países”, observou. 

A primeira palestrante foi a peri-
ta criminal federal brasileira Narumi 
Lima. Ela apresentou um panorama 
do sistema de identificação dos cida-
dãos do País. Narumi lembrou que 
o Brasil é uma federação e que cada 
estado é responsável por emitir as 
identidades dos moradores. 

“Os estados são responsáveis pe-
las identidades e a maioria coleta as 
digitais em tinta, o documento é fei-
to em papel e não há comunicação 
entres os estados. Você pode ter, le-
galmente, 27 diferentes identidades. 
Legalmente!”, disse. 

Narumi Lima enfatizou que o 
Brasil está tentando melhorar o pro-
cesso de identificação dos cidadãos 
e afirmou que encontros como o 
seminário podem ajudar no proces-
so, com a troca de experiência entre 
os diversos países. Ela adiantou que 
o País já tem um projeto mais mo-
derno de documento de identidade, 
mas adiantou que há vários detalhes 
a serem acertados por questões fede-
rativas ou políticas.

Na sequência, Claudia Schwen-
dimann, da autoridade austríaca res-
ponsável pela emissão de documentos, 
comentou como digitalizar processos 
administrativos manuais na área de 
documentação. “Temos muitas infor-
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CoM apoio da abrid, seMinário internaCional da políCia federal reuniu CerCa de 40 
representantes de diversos países
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mações, o governo tem, mas são dis-
persas e nem sempre fácil de juntar de 
forma eletrônica”, reconheceu.

Ela avaliou que há variações de 
país para país, mas em geral há mo-
mentos em que a identificação indi-
vidual é necessária, como no nasci-
mento, na emissão de um documen-
to pessoal ou passaporte, nas elei-
ções, em censos populacionais ou 
por obrigação. 

Schwendimann observou que, 
ao fazer a digitalização, é impor-
tante coletar o máximo de dados 
possíveis do cidadão, como infor-
mações pessoais, familiares, profis-
sionais e contatos de emergência, 
entre outros. “Quanto mais dados 
você coleta no início, mais fácil é 
conferir depois, porque você tem 
mais informações daquela pessoa”. 
Ela admitiu, porém, que há ques-
tões muito sensíveis em alguns pa-
íses. Na Áustria, por exemplo, não 
há arquivo das digitais das pessoas. 
Elas são coletadas para a emissão do 
passaporte, mas depois de dois me-
ses as imagens são deletadas.

O representante do Departamen-
to de Estado norte-americano, Bary 
Kefauver, iniciou citando uma decla-
ração da comissão criada após o aten-
tado terrorista em Nova Iorque em 11 
de setembro de 2001: “Um passapor-
te falso nas mãos de um terrorista é 
tão perigoso como uma bomba.”

Segundo ele, a identificação dos 
viajantes é um problema mundial, e 
não apenas de localidades atingidas 
por atos terroristas. “Esse tipo de 
problema afeta o mundo, não apenas 
os Estados Unidos, Madri ou outras 
cidades que foram atingidas, mas 
todo o mundo.”

Kefauver enfatizou que, apesar 
dos notórios avanços na segurança 
dos documentos, ainda há o risco de 
fraude na identidade da pessoa – o 
que tem feito a falsificação de docu-
mentos se transformar na falsificação 
de identidades. Assim, concluiu, au-
menta a pressão sobre programas res-
ponsáveis por emitir os documentos 
para assegurar a identidade correta.

A perita Narumi Lima voltou 
a palestrar, desta vez apresentou a 
evolução da lei brasileira de registro 
civil, que se inicia com o decreto 
9.886 de 1888, para o qual o regis-
tro civil certifica a existência de três 
fatos: o nascimento, o casamento e 
a morte. Ela lembrou que, inicial-
mente, os registros eram tradicional-
mente feitos pela igreja católica e só 
posteriormente passaram para a res-
ponsabilidade do estado. 

Lima contou toda a história do 
processo de legalização do registro dos 
cidadãos e enfatizou: “O Brasil é um 
país muito grande e precisamos regis-
trar nossas crianças, por isso temos um 

tempo diferenciado para isso na lei.” 
Outros pontos relevantes para o 

Registro Civil no Brasil foram a gra-
tuidade a partir de 1997 e o estabele-
cimento de um modelo de registro a 
partir de 2010, por meio de decreto 
presidencial. Para finalizar, Naru-
mi Lima tratou das diversas fraudes 
existentes no registro civil no Brasil.

Dion Chamberlain, integrante 
da Nova Zelândia no ICBWG, abor-
dou o sistema de registro civil no 
pacífico, com foco em seu país. “O 
sistema pacífico é uma área gigante e 
envolve um grande número de países 
e ilhas, que precisam ser precisamen-
te identificadas nos sistemas de regis-
tro”, constatou. 

Chamberlain acrescentou que o 
registro civil é uma das metas do mi-
lênio da Organização das Nações 
Unidas (ONU). “A ligação entre re-
gistro civil e a segurança da identida-
de é inquestionável e é reconhecida 
pela ICAO e outros organismos. Se-
gurança é um direito humano bási-
co”, completou. 

Chamberlain ressaltou que o sis-
tema de registro civil da Nova Zelân-
dia tem grande parte do seu funcio-
namento on-line, sendo 70% dos 
nascimentos e 90% dos óbitos noti-
ficados dessa forma. Ele ainda classi-
ficou como desafios o sistema de re-
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gistro civil de Samoa e da ilha de 
Vanatu e os problemas como dete-
rioração dos dados, duplicação de 
registros, má qualidade da informa-
ção coletada e dificuldade de manu-
tenção dos sistemas.  Como solução 
para os problemas foi adotado o 
Simplify, que buscou simplificar os 
processos e diminuir o número de 
barreiras encontradas para o registro 
civil na região.

Representando o Ministério da 
Justiça brasileiro, Sara Laís Lenha-
ro apresentou o projeto do RIC, o 
Registro de Identidade Civil. Ela res-
saltou o cenário atual da identifica-
ção: “Temos de 5 a 7 documentos de 
identificação civil, que variam desde 
o cartão de identidade, carteira de 
trabalho, passaporte, carteira de ha-
bilitação, carteira funcional, título 
de eleitor. O sistema de identificação 
no Brasil é baseado em digitais, as-
sinatura e fotografia. O desafio que 
temos é adotar bases mais sólidas e 
mais tecnológicas de identificação.”.

A palestrante apresentou vários 
sistemas de identificação possíveis e 
utilizados em diferentes países, de 
onde houve referência para a cons-
trução do sistema de identificação 
brasileiro. Assim, após análise foi 
definido o padrão RIC que tem 14 
diferentes itens para identificação 

biométrica do indivíduo, dos quais 
seis foram selecionados para serem 
utilizados na identificação do brasi-
leiro. Assinatura, face, digitais, íris, 
voz, veias da mão são os itens classi-
ficados em três categorias de acordo 
com a conveniência de uso.  

Para compor o RIC propria-
mente dito, explicou, são seleciona-
das apenas três características biomé-
tricas: íris, impressão digital e face.  
Nestes itens são avaliados aspectos 
que variam desde a qualidade dos 
dados recolhidos ao tamanho dos ar-
quivos gerados. Após a avaliação foi 
comprovado que a íris e as impres-
sões digitais demonstram os melho-
res desempenhos como variáveis e, 
combinados, excluem pouquíssimas 
pessoas do programa, incluindo, 
99,9992% da população o que reduz 
a possibilidade de fraude.

Claudio Reiff, da Infineon, 
abriu sua participação explican-
do que a empresa é focada em três 
grandes áreas, eficiência energética, 
mobilidade e segurança.  Para Reiff, 
quanto maior o número de cone-
xões que as pessoas fazem, maior a 
necessidade de segurança. “Quanto 
mais conexões temos mais necessita-
mos de segurança. Assim, a Infineon 
produz semicondutores e solução de 
sistemas focadas em três necessida-
des de nossa sociedade. A Infineon 

trouxe segurança para o mundo co-
nectado”, ressaltou. 

A área de e-passaportee está na 
divisão de cartões e segurança. Rei-
ff ressaltou que a próxima geração 
de passaportes requer segurança, 
memória e alta performance. “Em-
bora muito do que se veja no pas-
saporte atual esteja em papel, há 
um chip dentro do passaporte que 
pode ser utilizado quando neces-
sário para os sistemas de seguran-
ça”, afirmou.  Para solucionar esta 
questão, a Infineon propôs o con-
ceito de Integrity Guard, baseado 
em um sistema de dois processado-
res que se checam continuamente 
para que haja maior velocidade no 
processamento das informações e 
na busca por possíveis erros. 

Reiff tratou também da impor-
tância da memória flash e de suas 
aplicações em passaporte e seguran-
ça. “Tecnologias modernas como es-
tas estão sendo utilizadas na quarta 
geração de e-passaportes, em que po-
dem ser empregados e-visa, e-stamps 
com pequeno uso de memória. As 
novas tecnologias empregadas serão 
mais eficientes e rápidas nos contro-
les de fronteiras e o que é feito pela 
inspeção manual em 60 minutos 
para 600 passageiros será feito em 18 
minutos pelo sistema de e-gates jun-
tamente com a tecnologia VHBR.”

Por sua vez, Rodrigo Távora, 
engenheiro elétrico com mais de 10 
anos de experiência de trabalho na 
Polícia Federal brasileira, apresentou 
o projeto RIC baseado em quatro 
grandes pilares, estruturas de docu-
mentos, ecossistemas, sistemas de 
tecnologia e biometria.  

Ele disse que no Brasil há um 
modelo de identidade padronizado 
pelo Governo Federal, mas que é 
emitido pelas 27 unidades da fede-
ração e que conta com diferentes 
sistemas de base de dados. Para Tá-
vora, implantar um único sistema 
de banco de dados teria um alto 
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custo no Brasil, devido ao tamanho 
da população, cerca de 202 milhões 
de habitantes. Todavia, a medida re-
duziria o número de fraudes de 
identidades no Brasil. 

Ele apresentou as metas do RIC. 
“O projeto tem grandes metas para 
serem alcançadas, entre elas o uso de 
verificação biométrica automática 
com íris e impressão digital, assim, 
aumentando a segurança contra 
fraudes em benefícios sociais e frau-
des de ordem privada.  Esse padrão 
de identidade teria diferentes usos 
e aplicações com a adoção de um 
smartcard com alto nível de seguran-
ça”, avaliou. 

O neozelandês David Philip 
apresentou o contexto da emissão de 
identidade e de passaportes em seu 
país. A Nova Zelândia tem três mi-
lhões de e-passaportes em circulação e 
há emissão em outros países. A maior 
parte dos pedidos é recebido por cor-
reio. “A emissão de passaportes na 
Nova Zelândia tem crescido e temos 
o desafio de aumentar a emissão sem 
aumentar custos e a equipe”, admitiu.

A solução foi redesenhar o sis-
tema de negócio para que seja mais 
integrado.  Já nos anos 90 e buscan-
do melhorias no futuro, foi inves-
tido em tecnologia para captação 
de imagens. Concomitantemente, 

foi desenvolvido um trabalho com 
o governo alemão, em 2002, para 
o reconhecimento de imagens e fa-
ces. “Então, temos baixos níveis de 
fraudes detectados. Mas nosso país 
tem muita coisa a fazer pela popu-
lação e é preciso repensar esse inves-
timento. Assim, passamos a pensar 
em uma alternativa para solucionar 
este problema. O intuito é facilitar 
a automação e produtividade nos 
processos e facilitar o uso de aplica-
tivos com estes sistemas facilitando 
o acesso aos serviços.” 

Philip também tratou da prepa-
ração da Nova Zelândia para o uso 
de FR (Face Recognition) e os méto-
dos que tiveram que adotar, como a 
eliminação de imagens de baixa qua-
lidade e mescla de dados duplicados. 
No país há um sistema automatizado 
de e-passaportee com checagem de 
biometria facial. 

Abrindo o segundo e último dia 
do evento, Tony Dean, da De La 
Rue International do Reino Unido, 
detalhou o processo de design de um 
passaporte. Segundo ele, o país pre-
cisa inicialmente definir as necessi-
dades de segurança do documento. 
“Primeiro decida o que você quer de 
segurança, depois você faz o design, 
senão você corre o risco de estragar o 
design”, disse.

Dean observou que há três níveis 
de elementos de segurança para pas-
saportes. O primeiro nível é o que 
pode ser verificado a olho nu, como 
a marca d’água ou uma tinta que 
permite relevo. O nível dois exige o 
uso de algum equipamento, mas não 
muito completo, para verificação – 
por exemplo, a fluorescência. Por 
fim, no nível 3, a autenticidade tem 
de ser conferida em laboratório, 
como microchips.

Sobre o design do passaporte 
propriamente dito, Tony Dean afir-
mou que o passo um é definir o pa-
drão de imagens – serão tradicionais 
ou contemporâneas? –, seguido pelo 
cálculo da relação complexidade/
custo.  O terceiro ponto é a defini-
ção da fonte das imagens, e o melhor 
é produzir as próprias imagens, para 
dificultar a falsificação. O último 
passo é definir como será o leiaute 
das páginas da caderneta. 

Já a representante do escritório 
australiano de emissão de passapor-
te, Janet Curran, iniciou com um 
breve panorama do país, que tem 23 
milhões de habitantes. A emissão de 
passaportes conta com 550 funcio-
nários na Austrália, com unidades 
espalhadas pelo país. Há uma parce-
ria com os correios, que também 
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aceitam os pedidos de documento. 
O passaporte é entregue em três se-
manas, tanto na Austrália quanto no 
exterior. 

Curran observou que três pon-
tos são essenciais para planejar o 
atendimento da demanda: previ-
são, benchmarketing e modelagem. 
Prever, observou, significa definir 
quantas estruturas ou recursos serão 
necessários. No benchmarketing é 
feito o cálculo de quanto esforço 
será preciso para atingir o objeti-
vo. E a modelagem permite definir 
quantos funcionários serão utiliza-
dos e onde, como e quando eles de-
vem estar alocados. 

Ela enfatizou que é preciso fazer 
planejamento de longo prazo e ter 
uma detalhada gestão de riscos para 
garantir o funcionamento do siste-
ma. “Temos de saber o que aconte-
ceu no passado para planejar o futu-
ro. Precisamos da previsão de como 
será a demanda por passaportes.” 
Nos correios, por exemplo, segunda 
e terça-feira são os dias com mais pe-
didos de documentos.

Na sequência, Stephen Cha-
pman, que trabalha na emissão de 
passaportes no Reino Unido, iniciou 
com uma brincadeira: “Minha apre-
sentação, como a de Janet, também é 
sobre planejamento, mas quando dá 

errado!” Ele relatou como o gover-
no local está lidando com o grande 
aumento no número de pedidos de 
passaportes.

De acordo com Chapman, o to-
tal de solicitações aumentou cinco 
vezes a partir de novembro de 2013. 
A avaliação é de que mudou o ânimo 
dos ingleses com a possibilidade de 
viajar. “Na crise de 2008 caiu muito. 
Agora, as pessoas começam a pensar 
em sair de férias. Somos um barôme-
tro, um indicador de para onde vai 
a economia. No fim de 2013, quase 
todo mundo que não tinha solicitado 
desde 2008 apareceu de uma vez só”. 

Ele enfatizou que é preciso ter 
planejamento e também estar pron-
to para quando algo der errado. No 
caso do aumento brusco na deman-
da, o sistema britânico não estava 
preparado e foi preciso adotar medi-
das emergenciais, como aumentar o 
número de servidores, realocar fun-
cionários, chamar mais terceirizados 
e até aumentar o tempo de atendi-
mento. Os escritórios passaram a fi-
car abertos sete dias por semana, não 
mais cinco dias e meio.

A representante do governo ca-
nadense, Nicoletta Bouwman, co-
mentou como utilizar as normas de 
segurança da ICAO para lidar com 
os passaportes. Ela adiantou que des-

de 2009 atua no grupo de trabalho 
ICBWG.

Ela lembrou que a ICAO foi 
criada em 1944, na Convenção In-
ternacional de Chicago. “O objetivo 
é tentar gerenciar a aviação civil de 
uma maneira organizada e segura.” A 
convenção contém 19 anexos sobre 
temas diversos, todos voltados para 
o funcionamento da aviação. Bouw-
man destacou dois anexos, o 9 e o 
17, que tratam, respectivamente, das 
normas para os documentos de via-
gem e da regras de segurança.

De acordo com Nicoletta Bou-
wman, o ICBWG criou em 2010 um 
guia para usar as normas da ICAO. 
O documento, disponível em inglês, 
francês e espanhol, contém 12 ca-
pítulos que detalham pontos como 
passaporte, tratamento de materiais, 
segurança das instalações, controle 
de acesso e tecnologia da informa-
ção. Ela observou que os passaportes 
usam cada vez mais padrões de segu-
rança, o que reduz as chances de fal-
sificações, no entanto, admitiu que 
sempre há a possibilidade de fraudes.

As inovações no passaporte bra-
sileiro foram apresentadas por Juner 
Barbosa, chefe da Divisão de Passa-
portes da Polícia Federal. Primeiro, 
ele detalhou o organograma da PF 
para os colegas estrangeiros, lem-
brando que a Divisão é responsável 
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pela emissão dos documentos de via-
gem dentro do território brasileiro. 
No Brasil, o passaporte é entregue 
ao cidadão em até seis dias úteis. Em 
outros países, a atividade compete ao 
Ministério das Relações Exteriores.

Barbosa enfatizou que em janei-
ro de 2011 foi implantado o chip no 
passaporte brasileiro. “Foi uma gran-
de mudança para nós”, constatou. 
Ele relatou que, no uso do passa-
porte, constatou-se a necessidade de 
adequação para situações de viagens 
de menores de idade. Agora, no do-
cumento há também a filiação, não 
existente na versão anterior, e tam-
bém campo para autorização de via-
gem internacional, seja desacompa-
nhado, apenas com um dos pais ou 
nas outras formas previstas em lei. 

O chefe da Divisão de Passapor-
tes ainda anunciou uma novidade: 
está sendo iniciado um projeto pi-
loto em Brasília (DF) para emissão 
de passaporte de emergência. Pela 
proposta, o documento, em casos 
específicos, vai ser personalizado e 
emitido na hora e terá zona de lei-
tura mecânica (MZR), como prevê a 
ICAO. A validade será de apenas um 
ano. Outra meta é aumentar para 10 
anos a validade do passaporte regu-
lar, que hoje é de cinco anos.

Completando o caso brasileiro, 
Roberto Parente, responsável pela 
Divisão de Documentos de Viagem 

do Ministério das Relações Exte-
riores, explicou que o MRE emite 
todos os passaportes diplomáticos, 
dentro e fora do Brasil, e os docu-
mentos solicitados no exterior.

“São 280 mil documentos por 
ano. Não é muito, um pouco mais 
de 10% do que a Polícia Federal 
faz. Há quase três milhões de brasi-
leiros vivendo no exterior”, adian-
tou. O MRE tem cerca de 200 pos-
tos para emissão de passaportes em 
todo o mundo. 

Parente acrescentou que a Divi-
são é responsável também por enviar 
aos outros países todos os insumos 
necessários à produção dos passapor-
tes. “A Divisão também coordena e 
controla o envio de material. É pro-
duzido pela Casa da Moeda, rece-
bemos aqui em Brasília e enviamos 
por mala diplomática para todos os 
postos.” Ele constatou a grande va-
riação de demanda em diferentes pa-
íses. Há postos que emitem apenas 
dois passaportes por ano, enquanto 
em outros, como os de Miami, Nova 
Iorque e Tóquio, são milhares.

A inspetora do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras de Portugal, 
Esmeralda Louro, apresentou o pro-
cesso de criação e instalação do pas-
saporte eletrônico do país. O docu-
mento pode ser solicitado em mais 

de 500 postos em Portugal e em 
todo o mundo.

São quatro os passos para expe-
dir o documento: registro, produ-
ção, emissão e controle. “O processo 
de concessão é exclusivo do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras, que 
também gera a base de dados. A per-
sonalização é de exclusiva competên-
cia da Imprensa Nacional da Casa da 
Moeda”, completou.

Esmeralda Louro adiantou que o 
processo é centralizado no cidadão, 
que utiliza quiosques eletrônicos nos 
postos de emissão para cadastramen-
to de dados e coleta de imagens. Para 
instalar o modelo eletrônico, foi pre-
ciso aprimorar o ciclo de vida do 
passaporte, a arquitetura do processo 
e a autoridade concedente. 

Pier Rossi Longhi, membro da 
International Organization for Mi-
gration, apresentou os projetos de 
migração gerenciados na América 
pela IBM, que envolvem controle de 
segurança. De acordo com Longhi, 
na  América há cerca de 55 milhões 
de imigrantes, sendo 51 milhões na 
América do Norte. “Esta região aco-
moda o maior número de imigrantes 
e emigrantes no mundo. Há rotas 
e fluxos de migração determinados 
nesta área, além de grande mobilida-
de interna em alguns países.”
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Para Longhi, é preciso estar 
atento a questões relevantes em re-
lação à migração, como sequestro e 
extorsão, por exemplo. Ele alerta que 
entre os anos de 2010 e 2013 na área 
da Califórnia houve aumento signi-
ficativo desses crimes, embora a lo-
calidade apresente a área de fronteira 
mais controlada do mundo. 

Longhi ainda tratou da questão 
da infraestrutura de fronteiras na 
América Latina, principalmente na 
área da tríplice fronteira no Brasil. 
Para ele, a falta de estrutura, de mão 
de obra e de integração dos países é 
um grande desafio a ser enfrentado.  
Os problemas perpassam pelas cons-
truções, volume de vendedores na 
área, falta de sinalização e orientação 
espacial de fronteiras e alfândegas.  
“Como saber em que área deveríamos 
parar para sermos identificados? Isso 
não é claro. É necessário haver mais 
informações nas áreas de fronteira so-
bre onde estão as alfândegas. Outra 
questão é sobre o funcionamento dos 
postos de imigração que devem pro-
curar funcionar sempre nos mesmos 
horários. As fronteiras precisam ser 
sistematizadas”, encerrou.

Nívio Oliveira, do escritório da 
ONU para drogas e crimes, ressal-
tou a importância de parceria com a 
Polícia Federal brasileira. “Trabalha-
mos com o enfrentamento do crime 
organizado na região. A fronteira 
acrescenta uma tensão entre neces-
sidade de controle e integração, são 
áreas de fluxo de intercambio social e 
cultural. Houve grandes investimen-
tos nos últimos anos no controle de 
fronteira para controlar o crime or-
ganizado”, adiantou. 

De acordo com Oliveira, a área 
do Brasil corresponde a 47% do 
território sul-americano e possui 15 
mil quilômetros de fronteiras com 
os países vizinhos.  “É um grande 
desafio para o Brasil controlar estas 
fronteiras, temos uma área gigante a 
ser monitorada.” 

Oliveira também alertou para 
a necessidade de alocar servidores 
nas áreas fronteiriças, que tem bai-
xa adesão dos funcionários públi-
cos, que consideram as localidades 
inóspitas.  Outro ponto salientado 
foi o desafio da cooperação policial 
entre os países.  É necessário alinhar 
formas de treinamento e diretrizes 
comuns nos lados das fronteiras. 
“Devemos investir nas fronteiras 
brasileiras de forma a garantir a 
permanência dos profissionais de 
segurança pública nestes locais. É 
necessário mudar o paradigma das 
fronteiras no imaginário dos profis-
sionais de segurança pública.”

A última palestrante do evento 
foi Nelbe Ferraz de Freitas, chefe-
substituta da Divisão de Controle 
Migratório da Polícia Federal. Após 
apresentar o panorama legal do 
controle de fronteiras do Brasil, ela 
informou que no Brasil há vários ti-
pos de vistos, como trânsito, turista, 
temporários (sete tipos), permanen-
te, cortesia, oficial e diplomático. E 
também há a figura do fronteiriço, 
a pessoa que trabalha em cidades de 
países limítrofes onde existe uma 
vida social entre cidades gêmeas. 
“No Brasil a questão da complexida-
de da malha fronteiriça é um desa-
fio que não se encontra paralelo em 

outro lugar do mundo. Este é um 
desafio muito grande que devemos 
enfrentar“, observou. 

Segundo Freitas, o tráfego nas 
fronteiras no Brasil, que era ini-
cialmente feito manualmente pelo 
Sistema Nacional de tráfego inter-
nacional (Sinti), evoluiu para o STI 
- Sistema de Tráfego Internacional, 
totalmente on-line e sem lançamen-
tos a posteriori. Com o novo modelo 
há consulta integrada dos bancos de 
dados da Interpol, Sinpi (mandados 
de prisão), Sinpa, Sincre e Interpol. 
A captura dos dados é feita com a 
leitora do documento e os dados 
são trazidos automaticamente pelo 
MRZ que está no passaporte.  

A chefe-substituta ressalva que 
ainda há o uso do cartão de entra-
da no Brasil, mas avisou que ele será 
abolido assim que o STI for implan-
tado no país todo. “Também houve 
evolução da fiscalização por amos-
tragem para uma fiscalização inteli-
gente de abordagem seletiva. Nesse 
sistema há uma análise de risco com 
base em perfil e com antecedência. 
Com isso, podemos combater cri-
mes transacionais, na segurança da 
aviação civil, no controle migratório 
e na área de inteligência”, disse, ao 
anunciar também o início do sistema 
e -gate no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos (SP) 
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Cada empresa tem uma história que re-

flete 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 empre-

sa, 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, auxi-

liar na tomada de decisões, no planejamento do futuro. É por 

isso que a revista idigital abre espaço para que as associadas 

ABRID dividam seus casos de sucesso com você.

Boa leitura.
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cases serão avaliados pela Comissão Editorial para 
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Abrid quarterly publishes a magazine especially designed for 
digital identification. Idigital publishes issues and facts regarding 
the work of the associates and related areas. Contributions are 
welcome. Papers and cases will be reviewed by the Editorial Board 
for publication according to the following rules.
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RESUMO
O certificado digital, além 

de suas inúmeras outras aplica-
ções, também pode ser utiliza-
do para identificar e autenticar 
clientes nas lojas virtuais.

PALAVRAS-CHAVE
Certificado digital, auten-

ticação, loja virtual e benefício.

ABSTRACT
The digital certificate, besi-

des its numerous others applica-
tions, can also be used to identify 
and authenticate clients in onli-
ne stores.

KEYWORDS
Digital certificate, authenti-

cation, online store and benefits.



POR MAURíCiO BALASSiAnO

O certificado digital, mui-
to conhecido por ser 
exigido em diversas apli-
cações do governo, tam-

bém pode ser utilizado para autenti-
car usuários em lojas virtuais. Sim, 
esta é mais uma aplicação totalmente 
possível graças ao desenvolvimento 
de um sistema que, quando instala-
do no e-commerce, lê o certificado 
digital ICP-Brasil sem exigir qualquer 

mudança significativa na estrutura do 
site. Não tem segredo, e é uma ótima 
opção para o empreendedor que op-
tou em fazer negócios na web.

 » POR quê? 
A resposta é simples. O certifi-

cado digital identifica inquestiona-
velmente o titular e, portanto, neste 
caso, a autoria da compra. Isso sig-
nifica o afastamento de um “fantas-

ma” que assombra as lojas virtuais de 
todo o país e que, por vezes, é o fator 
determinante para estas encerrarem 
suas atividades: o chargeback. Em 
português: não reconhecimento da 
compra ou estorno.

O chargeback se dá quando é 
efetivada uma venda na loja virtual 
por meio de cartão de débito ou cré-
dito e o titular não reconhece a com-
pra, solicitando o estorno. No entan-
to, veja bem: o produto já foi entre-
gue. O prejuízo fica para o dono do 

CERTIfICADO 
DIgITAL TAMBéM é 
SOLUçãO PARA A 
AUTENTICAçãO EM 
LOjAS VIRTUAIS
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e-commerce, pois a administradora 
do cartão não garante a validade das 
transações e nem ressarce o empre-
endedor. 

Desta forma, utilizar o certifica-
do digital como meio de login afasta 
consumidores mal intencionados, 
que se valem do não reconhecimento 
para tirar proveito, e também frau-
dadores. No futuro, com o avanço 
da adoção do certificado digital, as-
sociado a campanhas de incentivo de 
uso deste método de autenticação 
(promoções, por exemplo), o e-com-
merce estará protegido contra esse 
tipo de golpe. Hoje, já é notável o 
crescimento da necessidade de uti-
lizar o certificado digital, tanto para 
cumprir exigências, quanto para dar 
celeridade à rotina. Ou seja: cada vez 
mais pessoas terão um e-CPF.

Mas voltemos. Uma vez auten-
ticado com o certificado digital, há 
provas legais de que a compra foi 
feita pelo titular. As transações re-
alizadas por meio do documento 
eletrônico, como muitos já sabem, 
possuem validade jurídica. Em resu-
mo: uma vez utilizado como forma 
de autenticação, não há como o titu-
lar não reconhecer a compra.  É uma 
segurança para o lojista.

Para se ter ideia do 
público que facilmen-

te aderiria a essa op-
ção de cadastro 

e autenticação, entre 2013 e 2014, 
foram emitidos aproximadamente 
cinco milhões de certificados digi-
tais, de acordo com informações do 
ITI – Instituto Nacional de Tecno-
logia da Informação. São pessoas 
que já desfrutam do benefício das 
transações eletrônicas seguras e que 
certamente migrariam do modo tra-
dicional de autenticação (usuário e 
senha) para essa opção muito mais 
prática e segura.

 » VEJA Os BEnEfíCIOs
•	 Possibilita à loja virtual oferecer 

um serviço diferenciado a mais 
de cinco milhões de pessoas titu-
lares de certificados digitais ICP
-Brasil. Afinal, o comerciante 
está deixando de perder dinhei-
ro eliminando o chargeback. 
Logo, ele pode se concentrar em 
ofertar promoções diferenciadas 
para esse público, que não dará 
calote, pois a autenticação é se-
gura e inequívoca.

•	 Diminui a taxa de desistência de 
compra na loja virtual. A certi-
ficação digital é sinônimo de 
segurança. Um empreendedor 
que concede essa possibilidade 
ao cliente, certamente, adiciona 
valor a sua marca, pois associa a 
loja virtual a uma tecnologia de 
ponta e consolidada no mercado 
nacional.

•	 Reduz o número de cliques para 
efetivação da compra. Por meio 
da autenticação com o certifi-
cado digital, “de cara” o empre-
endedor tem acesso aos dados 
fidedignos do cliente. O con-
sumidor precisará apenas com-
pletar as informações referentes 
ao endereço de entrega. É mais 
comodidade para quem compra 
e mais uma forma da loja na web 
se diferenciar das demais. 

•	 Diminui as fraudes na loja virtu-
al. Como já escrevi acima, você 
tem a certeza do reconhecimen-
to da compra da parcela de usu-
ários que utilizam a Certificação 
Digital ICP-Brasil para se auten-
ticar. Por isso, vale a pena inves-
tir no sistema e divulgar. Afinal, 
quanto mais clientes utilizarem 
o certificado digital ICP-Brasil 
como forma de autenticação, 
menos chargeback a loja terá. 

•	 A implementação é feita por meio 
de códigos simples. O desenvol-
vedor rapidamente consegue adi-
cionar o serviço na página. 
Com estes argumentos ficam 

claros os benefícios de utilizar a tec-
nologia da Certificação Digital em 
mais esta aplicação. Afinal, não gera 
custos e diminui o chargeback. É fácil 
de implementar e há mais de cinco 
milhões de pessoas que utilizam o 
certificado digital ICP-Brasil em ou-
tras finalidades e que adorariam usá-
-lo também para esse processo. Em 
resumo: o uso da tecnologia a cada 
dia se mostra ainda mais benéfica 
para pessoas físicas e empresas. 
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RESUMO
O Brasil tem se revelado 

um mercado promissor para os 
meios de pagamentos móveis. 
Com mais celulares que pessoas, 
os brasileiros tendem a ser pio-
neiros em adoção de tecnologias.

PALAVRAS-CHAVE
Pagamento móvel, aplicati-

vo, tecnologia.

ABSTRACT
Brazil has proven to be a pro-

mising market for the means of 
mobile payments. With more cell 
phones than people, Brazilians 
tend to be pioneers in technology 
adoption.

KEYWORDS
Mobile payment, app, tech-

nology



POR JEff fiCk

O Rio de Janeiro é famoso 
por suas praias de areias 
brancas e pelo Corcova-
do, mas Cintia Campus 

está entre os milhares de cariocas que 
preferem uma das atrações menos co-
nhecidas da cidade: A Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Circundada pelos bairros 
da moda da Zona Sul do Rio, a La-
goa - de água salobra - fica particu-
larmente movimentada nos fins de 
semana. As pessoas se espalham sob 
suas cangas para tomar banhos de 
sol, enquanto corredores e ciclistas se 
exercitam em torno do trajeto de qua-

se 10 quilômetros de sua orla.
Cintia, uma estudante de en-

fermagem de 22 anos de idade, se 
junta a essa multidão ao abrir um 
aplicativo para smartphone chama-
do Bike Rio, um projeto que preten-
de fazer uma pequena contribuição 
para amenizar o trânsito caótico do 
Rio de Janeiro, oferecendo bicicletas 
para viagens curtas. 

“Acho que estes tipos de apli-
cativos estão aqui para revolucio-
nar o mundo”, diz Campus. “Nem 
todo mundo tem condições de ter 
sua própria bicicleta”. O Bike Rio 

é apenas um exemplo de como os 
governos locais, varejistas, bancos e 
operadoras de telefonia móvel estão 
tentando impulsionar o uso crescen-
te da tecnologia móvel no Brasil. 

“Os brasileiros tendem a ser pio-
neiros na adoção da tecnologia”, diz 
Marcelo Tangioni, vice-presidente 
de Produtos da MasterCard Brasil. 
Isso significa, diz ele, que há “enor-
mes oportunidades” para empresas 
em novos segmentos, tais como pa-
gamentos eletrônicos, que represen-
tam apenas 15% das transações atu-
ais. “No Brasil, temos mais celulares 
do que pessoas”, afirma Percival Ja-
tobá, vice-presidente de Produtos no 

jUNTE-SE AO 
MOVIMENTO

Caso
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Brasil da empresa de tecnologia de 
pagamentos global Visa. Em março, 
o Brasil tinha cerca de 274 milhões 
de contas de celulares ativos em um 
país com cerca de 200 milhões de 
pessoas, de acordo com os dados 
mais recentes fornecidos pela Anatel, 
a agência brasileira reguladora das 
telecomunicações.

A maioria dos dispositivos atu-
almente em uso são telefones tradi-
cionais (feature phones), que não 
possuem os recursos de última gera-
ção dos smartphones. Mas isso está 
mudando rapidamente. As vendas 
de smartphones dobraram em 2013, 
em relação ao ano de 2012, superan-
do as vendas de feature phones pela 
primeira vez, de acordo com a em-
presa de pesquisa de mercado IDC. 
“O que vemos no Brasil é um merca-
do em expansão para smartphones”, 
diz Jatobá, da Visa. “Os consumido-
res de todo o Brasil estão em toda 
parte e sempre conectados.”

 » APEnAs O COmEçO
Isso criou uma enorme oportu-

nidade para o uso de novas tecnolo-
gias na maior economia da América 
Latina, incluindo a tecnologia NFC, 
pagamentos sem contato e móveis, 
dizem os players do setor. A tecno-
logia NFC, que permite que dois 
dispositivos compatíveis troquem 
dados de forma segura quando co-
locados a apenas alguns centímetros 
de distância um do outro, é especial-
mente atraente. A infraestrutura está 
implementada para que os consumi-
dores paguem usando a tecnologia 
sem contato e NFC. Mais de 80% 
dos 1,7 milhão de terminais de pon-
tos de venda no país podem aceitar 
pagamentos usando esses métodos, 
tornando o Brasil um dos países mais 
avançados do mundo neste aspecto.

O Rio de Janeiro já é pioneiro 
no uso de cartões sem contato em 
seu sistema de transporte público - o 
seu programa de cartão de transporte 

RioCard começou em 2003. Cerca 
de 4 milhões de pessoas pagam pelos 
trajetos das viagens todos os dias – a 
bordo de ônibus, balsas, trens e no 
sistema de metrô da cidade – usando 
a tecnologia tap-and-go, de acordo 
com a Secretaria de Transportes do 
Rio de Janeiro.

Em 2013, a RioCard TI fez um 
piloto de três meses utilizando a tec-
nologia NFC para pagamento do 
transporte público. A Motorola for-
neceu 200 smartphones carregados 
com os cartões SIM NFC UpTeq 
multi-tenant da Gemalto. As ope-
radoras Claro, Oi, TIM e Vivo – as 
quatro maiores operadoras de telefo-
nia móvel do Brasil – e a GSMA, a 
entidade que representa as operado-
ras de serviços de telecomunicações, 
também participaram do teste.

O piloto da RioCard TI mos-
trou que havia demanda por esta 
nova tecnologia, eliminando as preo-
cupações iniciais de que a tecnologia 
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NFC poderia estar muito avançada 
ou ser muito cara para os consumi-
dores brasileiros. A revolução tec-
nológica também poderia ter um 
grande impacto na sociedade brasi-
leira, onde o abismo existente entre 
ricos e pobres está sempre à vista. 
Basta apenas olhar para as encostas 
em torno dos bairros à beira-mar 
de Copacabana ou Ipanema para 
ver o contraste das favelas próxi-
mas, que algumas das pessoas mais 
pobres do país chamam de casa.

 » BEnEfíCIO sOCIAl
Mas o alto número de uso de 

celulares no Brasil pode ser utili-
zado como uma ferramenta para 
a inclusão do pagamento móvel e 
os serviços bancários a uma popu-
lação que recebe atendimento de-
ficiente, dizem os líderes do setor. 
De acordo com o Banco Central 
do Brasil, mais de 40% dos brasi-
leiros não tinham uma conta ban-
cária em 2013.

A MasterCard Worldwide em 
parceria com a espanhola Telefó-
nica, que controla a operadora de 
telefonia móvel Vivo, constituíram 
uma joint venture chamada Mobi-
le Financial Services (MFS), que, 
por sua vez, criou o serviço Zuum, 
o primeiro serviço de pagamen-
to móvel do Brasil. O Zuum, que 
foi lançado em maio de 2013, tem 
como alvo as dezenas de milhões de 
pessoas que compõem a população 
sem acesso a operações bancárias.

As pequenas falhas estão sen-
do trabalhadas em um piloto que 
limita o serviço aos clientes da Vivo 
em três cidades, com apenas 250 
mil dos seus mais de 78 milhões 
de usuários registrados atualmen-
te. Mas o Zuum tem previsão de 
lançamento nos estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, onde a Vivo ti-
nha uma base de assinantes de mais 
de 28 milhões no final de 2014.

Os usuários podem colocar 

dinheiro em suas contas Zuum fa-
zendo um depósito de uma conta 
bancária normal no site do Zuum 
ou depositar dinheiro por meio de 
terminais onde os créditos de te-
lefones pré-pagos são comprados 
atualmente. O dinheiro na conta 
pode, então, ser usado para pagar 
contas dos serviços públicos, com-
prar créditos de telefone ou pode 
ser transferido para contas bancá-
rias ou do serviço Zuum de ter-
ceiros. Os clientes Zuum também 
podem receber um cartão de débi-
to MasterCard associado à conta 
e que pode ser usado nos caixas 
eletrônicos ou terminais POS.

O Zuum não somente funcio-
na em smartphones por meio de 
um aplicativo, mas também incor-
pora a tecnologia USSD em feature 
phones antigos a fim de controlar 
as transações usando mensagens de 
texto. Todas as transações são rea-
lizadas de forma segura utilizando 
números de identificação pessoal, 
ou seja, as contas não são compro-
metidas caso um telefone seja per-
dido ou roubado.

O banco móvel também agre-
ga uma medida de praticidade e 
eficiência para as pessoas que estão 
em movimento, como Campus, 
que faz muitas de suas transações 
bancárias com o smartphone du-
rante seu trajeto diário de ônibus 
entre o trabalho e a faculdade.

E esse tipo de liberdade é que 
irá ajudar os brasileiros a gastar 
mais tempo nas coisas que eles 
realmente querem fazer, como ter 
um merecido momento relaxante 
ao redor da lagoa.
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RESUMO
Os processos de identificação das pessoas apresentam cada vez mais de-

safios de confiabilidade e segurança e os próprios cidadãos expressam as suas 
demandas por procedimentos mais confortáveis, rápidos e acessíveis. Simulta-
neamente, a identidade do cidadão está hoje ainda muito fracionada. Desde o 
momento que nasce, ao cidadão são atribuídas várias identidades que se reve-
lam desconexas ao longo da sua vida: a “identidade” para a área fiscal (Receita 
Federal), uma “identidade” financeira, uma “identidade” eleitoral, entre outras. 

Como tornar a identidade de um cidadão única e inequívoca? Pela sua uni-
cidade e intransmissibilidade, bem como impossibilidade de cópia ou perda, 
os dados biométricos de uma pessoa representam a forma mais segura de iden-
tificação. A introdução de uma cadeia global baseada nos dados biométricos – 
face, impressão digital e/ou íris – é uma solução que permite o gerenciamento 
e consolidação da identidade em todas as interações do cidadão com o Estado, 
encerrando assim uma verdadeira cadeia de confiança na identidade digital.

No decorrer do artigo, serão explicitados todos os momentos que consti-
tuem a cadeia de identidade, que inicia no cadastramento e passa pela distri-
buição e utilização de documentos eletrônicos em controle de acessos, controle 
automático de fronteiras ou outros, sempre garantido a privacidade dos dados.

PALAVRAS-CHAVE
Gerenciamento de identidade, biometria, cartão de identidade, cadas-

tramento do cidadão, AFIS (Automated Fingerprint Identification System), 
ICAO (International Civil Aviation Organization). NIST (National Institute 
of Standards and Technology)

ABSTRACT
Citizen identification processes are presenting increasingly challenges of relia-

bility and safety and even citizens themselves are expressing their demand for more 
comfortable, fast and reliable procedures. At the same time, the citizen’s identity is 
still very fractioned. From the moment he is born, the citizen is assigned multiple 
identities that become disconnected over the years: a fiscal “identity” (IRS), a finan-
cial “identity”, an electoral “identity”, among others.

How to turn a citizen’s identity into a unique and unmistakable one? For its 
uniqueness and non-transferable characteristics, and the inability to copy or loss, 
the biometric data of a person represents the safest form of identification. The in-
troduction of a global chain based on biometrics - face, fingerprint and/or iris - is a 
solution that enables the identity management and consolidation in every citizen’s 
interaction with the government, thereby creating a true end-to-end chain of trust 
in digital identity.

Throughout the article, all the moments covered by the identity chain will be 
explained: initial registration, distribution and the utilization of electronic docu-
ments in access control, automatic border control or other contexts, always guaran-
teeing a “privacy by design” concept.

KEYWORDS
dentity Management, biometrics, identity card, citizen enrollment, AFIS (Au-

tomated Fingerprint Identification System), ICAO (International Civil Aviation 
Organization), NIST (National Institute of Standards and Technology)



POR LEidiVinO nAtAL

Atualmente, grandes obs-
táculos impedem a qua-
lidade e consistência da 
identidade do cidadão, 

sendo os mais recorrentes as quebras 
de segurança, as fraudes e os roubos 
de identidade. Simultaneamente, 
a identidade do cidadão está hoje 
ainda muito fracionada. Desde o 
momento que nasce, ao cidadão são 
atribuídas várias identidades que se 
revelam desconexas ao longo da sua 
vida: a “identidade” para a área fiscal 
(Receita Federal), uma “identidade” 
financeira, uma “identidade” eleito-
ral, entre outras. 

Como tornar a identidade de 
um cidadão única e inequívoca? Pela 
sua unicidade e intransmissibilidade, 
bem como impossibilidade de có-
pia ou perda, os dados biométricos 
de uma pessoa representam a forma 
mais segura de identificação. O Es-

tado, como uma das entidades que 
mais utiliza sistemas de cadastramen-
to e reconhecimento de dados, tem 
todas as vantagens em assegurar uma 
maior segurança e conveniência nos 
processos de cadastramento do cida-
dão e criação do cartão de identidade, 
tornando-os mais centralizados. 

A criação de uma cadeia global 
de procedimentos que visa auxiliar 
os governos e as indústrias, que po-
demos chamar de cadeia de confian-
ça da identidade, assenta nas seguin-
tes premissas:

1. A construção de uma cadeia 
consolidada e segura começa no 
momento do cadastramento do 
cidadão:
Essa fase é essencial para a coleta 

de dados biográficos e biométricos 
que obedeçam a critérios interna-
cionais de qualidade (como ICAO e 
NIST). Usualmente, a captura des-

tes dados é feita de forma manual, 
o que leva à ocorrência de erros ini-
ciais. Estes erros se refletem em cus-
tos adicionais para as autoridades e 
para o próprio cidadão e se refletirão 
em processos de controle noutras si-
tuações, como o controle de frontei-
ras ou a renovação da identidade. 

A necessidade de oferecer aos 
cidadãos um serviço melhor e mais 
rápido reflete-se no desenvolvi-
mento de processos automatizados 
de cadastramento, em que os dados 
biométricos e biográficos do cida-
dão são capturados de forma “faça 
você mesmo”. A qualidade dos da-
dos capturados permite, assim, a 
sua utilização em segurança, seja 
num cartão de identidade, passa-
porte ou qualquer outro docu-
mento que seja usado como token 
de segurança para autenticação e 
identificação do seu usuário. 

Outro aspeto diferenciador a ser 
considerado é o fato das soluções de 

BIOMETRIA A 
SERVIçO DO 
gERENCIAMENTO 
DA IDENTIDADE 
DO CIDADãO
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biometria a cargo do cadastramento 
serem eficientes ao ponto de se 
adaptarem a diferentes ambientes e 
às necessidades do cidadão e também 
do operador do equipamento. 
Alguns exemplos são o ajustamento 
à altura da pessoa e a adaptação da 
luz para melhor captura facial.

2. Os passos seguintes são muito 
importantes e passam pela segu-
rança na produção e distribuição 
dos documentos eletrônicos:
Com uma solução completa de 

gerenciamento de identidade, após 
a captura e validação dos dados bio-
métricos e biográficos, estes são en-
viados para a produção de cartões de 
identificação. Nesta fase, o fator hu-
mano é completamente eliminado 
do processo, dado que a informação 
é enviada de forma automática, re-
duzindo o risco de fraude. Ao mes-
mo tempo, o processo de validação é 
otimizado e o tempo para produção 
do cartão é diminuído. 

Assim que os 
cartões são pro-
duzidos, eles são 
inseridos em car-
tuchos seguros e 

distribuídos pelas estações de entre-
ga. Estas estações de entrega podem 
ser self-service. Nesse caso, assim 
que o cartão está pronto para levan-
tamento, o cidadão é notificado via 
SMS ou e-mail, indicando onde o 
poderá buscar. Para obter o cartão, a 
pessoa desloca-se à unidade dispen-
sadora, onde terá de confirmar a sua 
identidade e validar os seus dados 
biométricos (face, impressão digital 
ou íris) para receber o cartão. O sis-
tema central é notificado que o car-
tão novo foi ativado, procede à des-
truição do cartão anterior e informa 
ainda quantos cartões se encontram 
na unidade dispensadora. 

3. Por fim, a segurança de identi-
dade deve ser reforçada em cada 
um dos momentos de verificação 
da identidade ao longo da vida 
do cidadão, como a renovação 
de documentos eletrônicos, con-
trole de acessos (por exemplo, 
numa escola ou num banco), 

controle automático de fron-
teiras (num aeroporto) ou ou-
tros, sempre garantido a priva-
cidade dos dados.

Figura 2: Cadeia de con-
fiança da identidade do cida-
dão

Os principais benefícios 
do processo global de ge-
renciamento de identidade, 
desde o cadastramento até a 
criação de um novo cartão 
de identificação, passam pelo 
aprimoramento dos tempos 
de espera e processamento e 
a redução de erros causados 
por procedimentos manuais. 
Adicionalmente, há um 
aumento da segurança 
e eficiência na cadeia de 
distribuição de documentos, 
dado que cada pessoa tem de 
comprovar, por meio da bio-
metria, a sua identidade.

No Brasil, diversas inicia-
tivas estão a ser tomadas para 

melhorar os processos de verificação 
de identidade, por meio da adoção 
generalizada de soluções biométri-
cas. No âmbito do projeto Sinpa 
(Sistema Nacional de Passaporte) e 
em estreita colaboração com a Po-
lícia Federal, está sendo implemen-
tando o programa “Kit de Entrega” 
que permitirá a validação biométrica 
da impressão digital do cidadão que 
está armazenada no passaporte ele-
trônico, garantido assim que apenas 
o legítimo usuário possa retirar o 
seu novo passaporte eletrônico bra-
sileiro. No âmbito do projecto STI 
(Sistema de Tráfego Internacional), 
vai ser utilizado o “Kit de Controle 
de Fronteira” e a integração com os 
sistemas internos que permitirão um 
controle de fronteiras nacional mais 
eficiente, seguro e rápido, aumen-
tando assim o nível de proteção das 
fronteiras brasileiras.

Uma solução completa de gestão 
de identidade digital é, então, aquela 
que combina as melhores estações de 
cadastramento, soluções inteligentes 
de distribuição de documentos ele-
trônicos, sistemas multimodais de 
verificação de identidade e controle 
automático de fronteiras e toda uma 
plataforma informatizada e segura 
que permite a gestão e consolidação 
da identidade em todas as interações 
do cidadão com o Estado, encerran-
do assim uma verdadeira cadeia de 
confiança na identidade digital.

 » um TAmAnhO nãO sERVE A 
TODOs

Por todo o mundo, surgem de-
mandas específicas dos cidadãos no 
processo de cadastramento. Veja-se o 
caso de cidadãos que se encontram 
longe das principais centrais de aten-
dimento, ficando impossibilitados 
de acessar um direito básico, o aces-
so a uma identidade. Neste caso, tem 
de haver uma solução que consiga 
resolver a problemática da barreira 
geográfica que separa o cidadão do 

figura 1: 
solução de 

CadastraMento 
“faça voCê 

MesMo”
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posto onde poderá efetuar o seu ca-
dastramento.

Uma solução portátil integrada 
de fácil utilização que faça o cadas-
tramento em tempo real é a resposta 
a estes casos, para que haja garantia 
do cadastramento biométrico para 
documentação indispensável, como 
a carteira de identidade. 

Essa é uma solução econômi-
ca de cadastramento que garante a 
harmonização e melhoria dos pro-
cessos de cadastramento. A solução 
é portátil, permitindo 
a mobilidade entre vá-
rios pontos onde seja 
necessário o cadastra-

mento de cidadãos (Exem-
plos: civilizações afastadas, 
embaixadas e consulados) 
e os operadores interagem 
com os cidadãos e não com 
os dispositivos de captura.

A facilidade de utilização é ga-
rantida por uma plataforma de fron-
t-end integrada e autônoma que 
permite ao operador a introdução 
e visualização de dados biográficos 
e a coleta dos dados biométricos de 
forma automatizada. O software, 

customizado es-
p e c i f i c a m e n t e 
para responder 
aos desafios deste 
projeto, garante 
que a coleta e o 
processamento de 
dados biométri-
cos são realizados 
em conformidade 
com os padrões 
in te rnac iona i s 
ICAO e NIST.

No caso do 
Brasil, a imple-

mentação de soluções 
biométricas com essas 
características irá permi-
tir uma integração fa-
cilitada no futuro AFIS 
(Automated Fingerprint 
Identification System) 
do Estado, garantindo a 
total conformidade dos 
padrões brasileiros a ní-
vel criminal, bem como 
internacionais. Um 
sistema integrado que 
contempla a coleta dos 
vários dados individuais 
numa só plataforma au-
tomatizada é uma gran-
de inovação no mercado 
brasileiro. 

Para o cidadão de 
hoje, uma gestão inte-
grada de identidade re-
presenta, por um lado, 
maior segurança para 
todos, por meio de pro-
cessos de cadastramento 
realizados de forma con-
fiável; por outro lado, 
representa ainda pro-

cessos fáceis, rápidos e convenientes 
(“faça você mesmo”), muito mais 
adequados aos rápidos ritmos de 
vida, à exigência dos consumidores 
por serviços de excelência e à ampla 
aceitação da tecnologia como essen-
cial nas nossas vidas. 
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portátil para 

CadastraMento da 
identidade do Cidadão
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POR CARLOS ALBERtO COLLOdORO

A identificação civil no 
Brasil iniciou-se, efetiva-
mente, no século XIX, 
após a proclamação da 

República em 1889 e sob o fomento 
da criação dos cartórios, quando a cé-
dula de identidade passou a ser emi-
tida. A responsabilidade pela emissão 
do documento foi originalmente atri-
buída aos estados da federação, assim 
permanecendo até hoje.

A primeira legislação federal so-
bre o documento entrou em vigor 
em 27 de dezembro de 1983, com 

a assinatura do Decreto Federal nº 
89.250 que regulamentou a Lei Fe-
deral nº 7.116, de 29 de agosto de 
1983, e que não só assegurou a va-
lidade nacional das carteiras, como 
também padronizou os dados de 
identificação impressos no docu-
mento em papel filigranado ou fibra 
de garantia, em formulário plano ou 
contínuo, impressa em talho doce e 
off-set, com fundo verde claro e tex-
to na cor verde.

A mesma Lei determina que os 
documentos anteriores a esta data 

continuariam a ter validade, o que 
significa que ainda existem documen-
tos antigos totalmente não padroni-
zados, e quase impossíveis de serem 
verificados, emitidos pelos estados e 
que continuam tendo valor legal.

Ao longo dos anos, as técnicas 
de fraude do papel evoluíram e fo-
ram comprometendo a segurança 
do documento.

Além disso, o espelho em bran-
co, com todas as características de 
segurança, passou a ser objeto de 
roubo e furto, permitindo a confec-
ção de carteiras de identidade prati-
camente iguais às verdadeiras, perso-

RESUMO
A partir de um breve his-

tórico da identificação civil no 
Brasil, o artigo mostra a situação 
atual do Projeto RIC, Registro 
de Identificação Civil, e apre-
senta novas possibilidades para 
implantação de uma nova e mais 
segura identidade pelos estados 
brasileiros, como a Parceria Pú-
blico-Privada (PPP).
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ABSTRACT
Through a brief historical ba-

ckground of civil identification 
in Brazil, the article presents the 
current status of RIC’s (Registry of 
Civil Identity) Project and discus-
ses alternative possibilities for Bra-
zilian states to implement a newer 
and safer civil identity, such as 
using  Private-public partnerships 
(PPP).
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nalizadas com dados falsos.
Em 2010, com a regulamen-

tação da Lei Federal nº 9.454, de 
1997, foi definida a nova carteira de 
identidade do brasileiro, incluindo, 
além de modificações no material 
(base plástica) e no layout do docu-
mento, o Registro de Identificação 
Civil (RIC), que agregará novas tec-
nologias ao documento, destacan-
do-se o chip de contato, que poderá 
armazenar tanto o certificado digital 
do usuário, segundo a ICP-Brasil, 
quanto a sua impressão digital e ou-
tras informações.

No entanto, até o momento, o 
projeto RIC não foi viabilizado pelo 
governo federal e não há planeja-
mento para a sua implantação, exi-
gindo das unidades da federação o 
desencadeamento de ações próprias 
e independentes no intuito de mini-
mizar as consequências advindas das 
facilidades de adulteração e falsifica-
ção da atual carteira de identidade.

 » AuTOnOmIA DAs unIDADEs 
DA fEDERAçãO

Os estados da federação têm au-
tonomia na expedição de Carteiras 
de Identidade dentro de seus respec-
tivos territórios, cuja validade é em 
nível nacional.

A autonomia dos estados na 
identificação civil tem como conse-
quência imediata a diversidade de 
formas de administração dos Órgãos 
Oficiais de Identificação (OOIs), 
criados especificamente para o de-
sempenho das atividades periciais de 
identificação civil e criminal, o que 
acarreta uma falta de sincronismo 
entre os processos relativos à identi-
ficação civil, principalmente no que 
diz respeito à modernização da tec-
nologia aplicável.

Em decorrência dessas discre-
pâncias, as bases de dados de caracte-
rísticas biométricas nos estados têm 
status diferentes, acarretando neces-
sidades de investimentos para tor-

ná-las disponíveis em algumas uni-
dades da federação, enquanto outras 
já têm suas bases de dados prontas e 
regularmente atualizadas, sendo que, 
do ponto de vista de informações 
biográficas, todas dispõem de ban-
cos de dados específicos, estando em 
condições de fornecer informações 
atualizadas de forma on-line.

Nas unidades da federação onde 
as bases de dados de características 
biométricas são incipientes ou ine-
xistentes, há uma movimentação 
grande em todo o país para a con-
tratação da infraestrutura necessária 
com base em recursos orçamentários 
governamentais próprios, sendo que 
algumas estão preparando a efetiva-
ção dessa contratação por meio de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs), 
voltadas especificamente para explo-
ração, mediante concessão, de con-
sultas às bases de dados de caracterís-
ticas biométricas.

 » A InTEGRAçãO COm O RIC
O Registro de Identificação Ci-

vil foi definido na Lei Federal nº 
9.454, de 1997, a qual foi regula-
mentada apenas em 2010, por in-
termédio do Decreto nº 7.166, de 
05 de maio de 2010.

Em linhas gerais, segundo con-
ceitos definidos até o momento, o 
Projeto RIC compreende a implan-
tação de uma base de dados de âmbi-
to nacional dos cidadãos brasileiros 
natos ou naturalizados, identificados 
pelas suas impressões digitais nas 
respectivas Unidades da Federação 
pelos OOIs, que deverão enviar para 
o Instituto Nacional de Identificação 
do Departamento de Polícia Federal 
os conjuntos de dados biográficos e 
de imagens biométricas dos reque-
rentes de Carteira de Identidade, 
a serem armazenados no Canric, o 
Cadastro Nacional do RIC.

Com base nesses dados, por 
meio do Sinric, Sistema Nacional de 
Registro de Identificação Civil, será 

feita pesquisa datiloscópica no con-
junto global de impressões digitais 
disponíveis no Canric para atribui-
ção, para cada cidadão brasileiro, do 
número de identificação civil único 
no país, o número RIC.

A implantação do RIC está pla-
nejada para acontecer em etapas, ao 
longo de nove anos.

O novo documento de identida-
de – cartão RIC – terá base material 
em plástico, policarbonato, além de 
incluir dois chips, um sem contato 
para atender plenamente as disposi-
ções da Icao, relativamente a docu-
mentos de viagem internacional, e 
outro com contato, em estrita con-
formidade com os padrões estabele-
cidos pela ICP-Brasil.

 » DOCumEnTO EsTADuAl DE 
IDEnTIDADE

Em função da postergação da 
implantação do Projeto RIC pelo 
governo federal, muitos OOIs têm 
demonstrado o interesse em definir 
e implantar um documento estadual 
de identidade, em base plástica, com 
chip, capaz de receber o certificado 
digital ICP-Brasil, porém com vali-
dade apenas no âmbito do estado.

Esse documento, se assim for de-
cidido individualmente por UF, po-
derá ser inserido em projetos de PPP 
voltada à modernização da infraes-
trutura estadual de identificação civil 
e criminal, em função dos aspectos 
econômico-financeiros envolvidos.

Como característica relevante a 
ser ressaltada, esse documento será 
único no estado para cada cidadão, 
pois será emitido com base em pes-
quisa biométrica prévia, garantindo, 
assim, que nenhum cidadão terá 
mais de um documento desses com 
dados biográficos distintos.

Na prática, se todas as UFs mo-
dernizarem sua infraestrutura de 
identificação civil e criminal, pode-
se afirmar que o RIC estará implan-
tado, de fato, “de baixo para cima.”
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 » sITuAçãO DA PRÁTICA DE 
fRAuDEs nO BRAsIl

O cenário brasileiro, do ponto 
de vista de incidência de crimes de 
falsidade ideológica, praticados com 
base na adulteração ou falsificação 
de documento oficial de identida-
de, tem apresentado crescimento 
vertiginoso nos últimos anos, pro-
vocando severas perdas em diversos 
segmentos da economia nacional 
e às próprias pessoas físicas, tanto 
em termos econômico-financeiros, 
quanto morais, a ponto de induzir a 
comunidade empresarial e entidades 
governamentais a buscar soluções al-
ternativas isoladas que possam vir a 
reduzir a exposição aos riscos decor-
rentes dessas fraudes.

Tal cenário é provocado, pelo 
menos parcialmente, pela precarieda-
de da infraestrutura dos OOIs que, 
invariavelmente, emitem carteiras 
de identidade sem a imprescindível 
pesquisa datiloscópica prévia, de for-
ma a assegurar que nenhum cidadão 
possuirá carteiras de identidade com 
dados biográficos distintos, obtidos a 
partir de certidões de nascimento ou 
de casamento de origem duvidosa.

Com isso, tem se observado a 
proliferação de carteiras de identi-
dade emitidas oficialmente, porém, 
com base em dados falsos, facilitando 
a ação de criminosos, que se fazem 
passar por outras pessoas de bem.

Segundo indicador Serasa Expe-
rian de Tentativas de Fraudes–Con-
sumidor, publicado no início de 
2014, em 2013 ocorreram no total 
2,2 milhões de tentativas de golpes 
com a finalidade de fazer emprésti-
mos ou negócios utilizando nome de 
quem teve os documentos ou dados 
pessoais roubados. Isso significa que 
a cada 14,5 segundos uma pessoa foi 
vítima de tentativa de fraude ao lon-
go de 2013 no país.

Os golpes estão distribuídos 
principalmente entre os seguintes 
setores:

•	 Telefonia, que representa 
43,16% das ações criminosas. 
Número 26,08% acima do re-
gistrado em 2012.

•	 Serviços (incluem construto-
ras, imobiliárias, seguradoras e 
serviços em geral) representam 
29,85% do total. 

•	 Bancário, com 399.393 tenta-
tivas, 18,12% do total. Alta de 
1,89% sobre 2012.
A principal intenção é obter van-

tagem financeira deixando a dívida 
para o outro pagar. As principais in-
vestidas incluem: a obtenção de car-
tões de crédito com falsa identidade; 
financiamento de bens; compra de 
celulares com documentos falsos ou 
roubados; compra de linhas telefônicas 
usando nome falso para ter um ende-
reço e comprovar residência; abertura 
de conta em banco; compra de auto-
móveis e abertura de empresas.1

 » A CERTIfICAçãO BIOmÉTRICA 
DE IDEnTIDADE

Esse cenário no Brasil que, por 
um lado, causa apreensão nas institui-
ções e pessoas, por outro lado, pode 
abrir possibilidades de geração de ne-
gócios pioneiros, visando à redução 
das perdas decorrentes das fraudes 
mencionadas, através da comerciali-
zação de serviços de consultas de Cer-
tificação Biométrica de Identidade, 
consistindo na verificação de carac-
terística biométrica (impressão digi-
tal, imagens de face e de íris dual ou 
amostra de voz ou outra que venha a 
ser definida) de um cidadão, captura-
da ao vivo no momento de realização 
de uma determinada transação de ne-
gócio, com a correspondente carac-
terística biométrica armazenada em 
banco de dados, oficial ou privado, 
com indexação através do número da 
carteira de identidade ou outro inde-
xador oficial.

1 fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2014-01/tentativas-de-fraudes-atingem-re-
corde-em-2013-no-brasil

Considerando que os OOIs em 
sua maioria ainda não dispõem de 
características biométricas em bases 
eletrônicas de dados, com o objeti-
vo de iniciar um processo simplifi-
cado, porém, de valor agregado para 
o mercado, poderá ser prestado um 
serviço inicial de Consulta a Dados 
Cadastrais (CC) para certificação de 
dados biográficos e/ou de qualifica-
ção, também com fé pública. 

Para a viabilização dos serviços 
mencionados, o relacionamento 
com os OOIs poderá ser formaliza-
do mediante as seguintes alternativas 
de processos:
 » Contratação de empresa de 

economia mista: contratação 
direta pelo interessado de em-
presa detentora da base oficial 
de dados biográficos e biomé-
tricos para prestação de servi-
ços de consultas de Certificação 
Biométrica de Identidade, sem 
a necessidade de licitação, com 
garantia de atualização perma-
nente dessa base de dados de 
acordo com os novos processos 
de atendimento a requerentes de 
documento oficial de identifica-
ção, não sendo passível a exclu-
sividade nesse tipo de contrata-
ção, que poderá ser pretendida 
por qualquer empresa do merca-
do, a qualquer momento.

 » Credenciamento: obtenção de 
autorização de acesso a sistema 
biográfico e biométrico para 
fins de consultas de Certifica-
ção Biométrica de Identidade 
mediante o atendimento aos 
procedimentos e requisitos 
técnicos, operacionais e finan-
ceiros estabelecidos no proces-
so de credenciamento, publi-
cado oficialmente pelo OOI, 
cabendo ao credenciado a 
responsabilidade pela implan-
tação, operacionalização e ma-
nutenção do correspondente 
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Servidor Biométrico, dimen-
sionado de acordo com as suas 
necessidades em termos de vo-
lumes diários de consultas de 
CBI, sem qualquer exclusivi-
dade, uma vez que o processo 
de credenciamento é público e 
aberto a todos os interessados 
que atendam aos requisitos 
mencionados.

 » Parceria Público-Privada – 
PPP: procedimento licitatório 
deflagrado por OOI para con-
tratação de serviços de moder-
nização da infraestrutura de 
identificação oficial, incluindo 
o acesso a sistemas biográficos 
e biométricos para fins de con-
sultas de CBI, implicando a 

criação e operacionalização de 
empresa para a prestação dos 
serviços para o OOI, que se 
constituirá na concessionária de 
serviços públicos, cujo vínculo 
contratual poderá ser de, no mí-
nimo, cinco anos e, no máximo, 
de 35 anos, ficando assegurada 
a exclusividade da concessioná-
ria na prestação dos serviços de 
consultas de CBI na unidade da 
federação contratante da PPP, 
o que elimina a necessidade de 
processo de licitação para con-
tratação de serviços de CBI por 
entidades governamentais.

O quadro a baixo apresentado 
contém as diferenças dentre essas 
alternativas.

Discriminação Contratação 
de Serviços Credenciamento PPP

Garantia de preservação da 
privacidade do cidadão Sim Sim Sim

Necessidade de aprovação pelos 
órgãos de controle Não Sim Sim

Número potencial de empresas Uma ou mais Uma ou mais Uma

Potencial de receitas do Estado Valor unitário Valor unitário % da Receita Líquida

Destinação de recursos para 
modernização permanente da 
infraestrutura de identificação 

Acordo entre 
empresas

Deliberação do OOI 
ou órgão superior

Concessão garante o 
reinvestimento

Riscos inerentes à exigência de 
licitação para viabilização de 
infraestrutura interna complementar 

Possível Não, pois é processo 
público

Não, pois a PPP é 
contratada mediante 
licitação

Riscos de mercado relativos aos 
serviços de identificação digital 

Empresa 
Interessada Empresa Interessada Concessionária

Riscos políticos de médio e longo 
prazo Sim Sim

Quase nulos em função 
das garantias oferecidas 
pelo poder concedente

Tempo estimado para início da 
comercialização dos serviços de 
identificação digital 

6 meses 9 meses 18 meses

Prazo de vigência para o interessado 
Variável, de 
acordo com o 
contrato

Renovável 
periodicamente, 
de acordo com o 
regulamento

Até 35 anos
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