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Resumo: o  CPqD  implantou,  desde  2006,  em  seus 
laboratórios  a  assinatura  digital  com  certificado  digital 
ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas).

O  objetivo  é  garantir  a  autoria  e  a  integridade  de  um 
relatório  (aumento  da  segurança),  ganhar  agilidade  na 
entrega  eletrônica  e  reduzir  expressivamente  o  custo  de 
impressão  e  o  uso de  papel.  No momento  de assinar  um 
laudo  técnico,  os  profissionais  envolvidos  assinam 
individualmente  o  relatório  de  forma  eletrônica,  sem  a 
necessidade  de imprimi-lo.  Cada profissional-autor  obteve 
seu certificado digital, documento pessoal emitido por uma 
AC (Autoridade Certificadora) pertencente à ICP-Brasil, no 
formato de smart card (cartão).

A área de documentação faz a gestão da versão e a entrega 
efetiva  desses  relatórios  eletrônicos  também  de  forma 
eletrônica.

Esse projeto contou com contribuições técnicas de diversas 
áreas da organização: TI (Tecnologia da Informação), área 
de  suprimentos,  área  jurídica  além  dos  especialistas  nas 
áreas de cartões e segurança.

Como  resultado,  desde  2006  até  2009,  mais  de  11  mil 
relatórios  foram  entregues  e  a  economia  ultrapassou 
R$ 500 mil. Os clientes demonstraram satisfação por serem 
pioneiros em receber relatórios assinados digitalmente.
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1.       INTRODUÇÃO

Os  laboratórios  do  CPqD  e  os  clientes  externos 
demonstravam uma intenção de entregar e receber relatórios 
via e-mail.  A necessidade  de assiná-los de próprio punho 
inviabilizava a entrega eletrônica, dado que a ideia de gerar 
uma versão em PDF a partir  do relatório impresso e com 
assinatura manuscrita foi considerada inadequada (pois esse 
relatório  poderia  estar  sujeito  a  fraudes  ou  à  quebra  de 
integridade).

Com  o  avanço  da  tecnologia  de  certificação  digital,  os 
documentos eletrônicos podem ser  assinados digitalmente, 
garantindo o mérito autoral e a integridade do documento.

2.       DEFINIÇÕES

Algumas definições e conceitos importantes para um melhor 
entendimento são descritos abaixo:

• Certificado  digital  –  documento  eletrônico  assinado 
digitalmente por uma AC e que contém diversos dados 
sobre o emissor e o seu titular. A função do certificado 
digital é a de vincular uma chave pública a uma pessoa 
ou entidade.

• Certificado  digital  ICP-Brasil  –  certificado  digital 
emitido  por  uma  AC  credenciada  na  ICP-Brasil 
(Infraestrutura de Chaves Públicas). Os certificados dos 
tipos A1, A2,  A3 e A4 são utilizados para assinatura 
digital.

• Assinatura  digital  –  modalidade  de  assinatura 
eletrônica,  resultado de uma operação matemática que 
utiliza algoritmos de criptografia assimétrica e permite 
aferir,  com  segurança,  a  origem  e  a  integridade  do 
documento. A técnica permite verificar a autoria de um 
documento  e  a  integridade  de  seu  conteúdo,  pois 
qualquer alteração do documento invalida a assinatura.

• Validade  jurídica  – de  acordo  com o  artigo  10º  da 
Medida Provisória 2.200-2, os documentos eletrônicos 
assinados  digitalmente  com  o  uso  de  certificados 
emitidos  no  âmbito  da  ICP-Brasil  têm  a  mesma 
validade  jurídica  que  os  documentos  escritos  com 
assinaturas autógrafas.

• Mídias  armazenadoras  –  dispositivos  de  hardware 
portáteis,  como,  por  exemplo,  smart  cards,  tokens  ou 
outros  que  armazenam  as  chaves  privadas  e  os 
certificados  dos usuários.  A utilização  do  smart  card 
requer  um aparelho  leitor  para  seu funcionamento.  O 
token  exige  apenas  uma porta  USB  (Universal  Serial 
Bus) à  qual  deve  ser  conectado.  O  acesso  às 
informações  contidas  nesses  dispositivos  é  feito  por 
meio de uma senha,  pessoal  e  intransferível,  definida 
pelo titular.

• Geração e armazenamento de chaves – um certificado 
do  tipo  A1  e  a  chave  privada  correspondente  são 
gerados  e  armazenados  no  computador  pessoal  do 
usuário,  dispensando o uso de mídias  armazenadoras. 



Um  certificado  do  tipo  A3  e  a  chave  privada 
correspondente são gerados e armazenados numa mídia 
armazenadora oferecendo, assim, uma maior segurança, 
já  que  a  chave  privada  é  sempre  utilizada  dentro  do 
perímetro de segurança do dispositivo.

3.       METODOLOGIA

Para gestão  do projeto,  utilizou-se a  metodologia  do PMI 
(Project Management Institute).

O projeto foi estruturado em duas fases: primeiramente, um 
projeto-piloto  envolvendo  um  subconjunto  de  autores  de 
laudos  técnicos  do  laboratório  de  calibração  e  alguns 
clientes internos (primeiro semestre de 2006); e a segunda 
fase que envolveu todos os demais profissionais de todos os 
laboratórios  do  CPqD  (a  partir  do  segundo  semestre  de 
2006).

No  projeto-piloto  foi  escolhido  um  subconjunto  de 
equipamentos  calibrados  periodicamente  para  laboratórios 
internos  (clientes  internos)  por  um  subgrupo  de 
especialistas.  Os  stakeholders (partes  interessadas)  foram 
identificados e envolvidos desde o início: o laboratório de 
calibração, a área de TI, de suprimentos, a área jurídica e os 
especialistas técnicos em cartões e segurança.

A  tecnologia  definida  pelos  stakeholders técnicos  foi  o 
certificado  A3  emitido  por  uma  AC  credenciada  na 
ICP-Brasil,  no  qual  as  informações  são  armazenadas  em 
cartão smart card.

Para  assinar  eletronicamente  com  seu  certificado  digital 
(smart card), o profissional utiliza uma leitora com interface 
USB e um software (writer) para prover a assinatura digital.

O documento assinado digitalmente, quando impresso, por 
não  apresentar  a  visualização  da  imagem  da  assinatura 
manuscrita,  apresenta  a  expressão  "Este  documento  foi 
assinado digitalmente." inserida no modelo.

O cliente foi orientado, desde o início, sobre a mudança no 
procedimento promovida pelo CPqD e sobre os benefícios 
trazidos pela tecnologia de certificação digital.

Em vez de receber o relatório em papel assinado de próprio 
punho e uma cópia em PDF (sem valor legal) enviada por 
e-mail,  o  cliente  passa  a  receber  a  cópia  em  PDF  (que 
continua  sendo  uma  forma  adequada  para  leitura  de 
documentos  eletrônicos)  e  o  documento  assinado  com 
certificação digital.

Somente  no  primeiro  semestre  de  2006,  mais  de  500 
documentos  assinados  digitalmente  foram  encaminhados 
para os clientes. O encaminhamento é eletrônico e se dá por 
intermédio do Postalis, uma aplicação do CPqD que simula 
uma agência postal com a utilização de caixas postais.

Foi  contabilizada  uma  economia  de  mais  de  R$  20  mil, 
referente a esse primeiro semestre de 2006, com a simples 
substituição da assinatura de próprio punho pela assinatura 
digital. Outros resultados obtidos: mais de 10 mil páginas 
em papel deixaram de ser impressas; reduziram-se os gastos 
com  envio  físico,  envelopes,  etiquetas  e  CD-ROM; 
conquistou-se maior agilidade na assinatura e no envio de 
documentos aos clientes, que os recebem em poucas horas.

Face ao resultado do projeto-piloto, iniciou-se uma segunda 
fase, a partir do segundo semestre de 2006, na qual todos os 
profissionais  da  DLIR  (Diretoria  de  Laboratórios  e 
Infraestrutura  de  Redes)  que  assinam laudos técnicos  nos 
laboratórios obtiveram seus certificados digitais.

Considerando  o  período  entre  01/07/2006  e  31/03/2009, 
mais de R$ 500 mil foram economizados e mais de 11 mil 
relatórios  de  serviços  laboratoriais  foram  assinados 
digitalmente.

4.       CONCLUSÃO

A  Fundação  CPqD,  uma  organização  voltada  para  o 
desenvolvimento  das  Tecnologias  de  Comunicação  e 
Informação (TICs), vem utilizando, desde meados de 2006, 
a tecnologia de certificação digital para assinar digitalmente 
seus relatórios de serviços laboratoriais.

A  adoção  dessa  tecnologia  pelo  CPqD  trouxe  agilidade, 
segurança  e  redução  de  custos,  benefícios  tais  que  foram 
estendidos  aos  seus  clientes  e  parceiros.  Sendo  assim,  o 
CPqD,  mais  uma  vez,  coloca  em prática  seus  valores  de 
inovação, excelência, respeito, objetividade e parceria.
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