
Certificados digitais: 
um avanço significativo 
para a modernização 

do Brasil

Modernidade é a 
melhor definição 
que encontro 
para expressar a 
importância da edição 
da MP 951/2020

Ela determina que os 
certificados digitais 
no padrão da Infraes-

trutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil agora 
podem ser emitidos 100% 
online. É um ato do governo 
Bolsonaro que revoluciona 
e otimiza a emissão, agora 
à distância, do certificado 
digital ICP-Brasil, o único 
com todos os critérios de 
segurança e padrões inter-
nacionais. A norma significa 
uma mudança radical ao 
destravar e impulsionar a 
Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP 
Brasil. 

Digo mais, considero a 
MP um salto de mais de 20 
anos. Destaco que essa al-
teração é, definitivamente, 
o marco mais importante 
na história da certificação 
digital brasileira desde a sua 
criação, em 2001. A partir 
de agora, a lei finalmente 
determina que compete às 
Autoridades de Registro 
identificar e cadastrar usu-
ários de outras formas que 
não somente a presencial. 
Tempos competitivos exi-
gem dos gestores públicos 
capacidade de criar, prever 
as mudanças do cenário 
econômico e, também, a 
atitude necessária e arro-
jada para a resolução de 
problemas que impactam 
na vida do país. 

E assim foi feito com essa 
mudança de procedimen-
to. Em resumo, a medida 
moderniza, atualiza e cria, 
entre outros fatos, novas 
condições de negócios para 
o segmento de certificação 
digital no Brasil. A forma 
de viver mudou e, assim, é 
necessário criarmos, a cada 
dia, estratégias e mecanis-
mos para garantir, defini-
tivamente, a validade dos 
documentos digitais. Os 
efeitos da norma vão além 
da operação e emissão do 
certificado digital online. 
Ela pode ser considerada 
matéria de soberania nacio-
nal, de segurança nacional, 
e, acima de tudo, de inclusão 
digital. 

A modernização do pro-
cesso de emissão contribui 
para que o cidadão resolva 
problemas, a economia não 
pare, o mercado evolua e 
contribui integralmente 
com a digitalização dos 
serviços públicos brasilei-
ros, fundamentais nos dias 
atuais. Há mais de um ano, 
quando assumi a diretoria 
do ITI, procurei implantar 

um modelo de trabalho 
nos melhores padrões de 
governança digital. 

Hoje, o tempo de emer-
gência acelera decisões 
que já estavam previstas 
para a modernização da 
certificação digital ICP-
-Brasil. A norma, nascida 
com o caráter de urgência, 
procura dar segurança para 
quem não pode circular pe-
las ruas das cidades e que 
precisa resolver pendências 
e realizar transações pela 
internet. Além disso, um 
brasileiro residente fora 
do país, pode, a qualquer 
momento, emitir seu cer-
tificado digital ICP-Brasil, 
completamente online. 

Durante a quarentena, a 
distribuição de documen-
tos, produtos e serviços, 
inclusive de prescrição e 
atestado médico, poderá ser 
feita em ambiente digital, à 
distância, com a certificação 
digital que tem a presunção 
de validade jurídica e não 
repúdio; ou seja, ninguém 
poderá negar a autoria do 
documento. Essa é uma 
grande inovação e avanço 
para a ICP-Brasil. 

A permissão para a im-
plantação do novo proce-
dimento de emissão online 
é fundamental nesse mo-
mento e também para o 
futuro da certificação digital 
brasileira como um instru-
mento para o crescimento 
econômico e tecnológico 
e que promoverá o país no 
ranking Doing Business. 
Afirmo, com certeza, que 
a facilidade para emissão 
vai estimular o mercado de 
certificação digital, alterar 
modelos de negócios, in-
centivar o barateamento das 
emissões, despertar a con-
corrência e, principalmente, 
massificar e democratizar o 
acesso. 

Com isso, tenho a con-
vicção que as metas de 
emissão de certificados 
digitais esperadas pelo ITI 
serão superadas até o final 
de 2020. Nesse sentido, 
os brasileiros terão acesso 
facilitado ao mais poderoso 
artefato de autenticação e 
assinatura digital e pode-
rão dispor dos recursos de 
mais de 170 serviços – que 
podem ser consultados no 
portal Aquitemcd.iti.gov.br 
–, resolvendo pendências, 
fazendo transações, negó-
cios e pagamentos.

A modernidade chegou 
aos certificados digitais, 
permita que chegue a sua 
vida também, pois moder-
nizar é preciso, mas manter 
a segurança é necessário.

(*) - É diretor-presidente do 
Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação – ITI, secretário-executivo 
do CG ICP-Brasil e membro do 

CITDigital e do Comitê Central de 
Governança de Dados.

Marcelo Buz (*)
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No total, a fonte já 
trouxe mais de R$ 
26,8 bilhões em novos 

investimentos privados no 
País, tendo gerado cerca de 
130 mil empregos acumula-
dos, com aproximadamente 
15 mil empresas. No segmen-
to de geração centralizada, o 
Brasil possui 2,68 gigawatts 
(GW) de potência instalada 
em usinas solares fotovoltai-
cas, o equivalente a 1,5% da 
matriz elétrica do País. 

Os investimentos totais 
previstos até 2025 referen-
tes aos projetos já contra-
tados em leilões de energia 
ultrapassam R$ 25,8 bilhões. 
As usinas solares de grande 
porte são a sétima maior fon-
te de geração do Brasil, com 
92 empreendimentos em 
operação em nove estados, 
nas regiões Nordeste (Piauí, 
Ceará, Bahia, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte e 
Paraíba), Sudeste (Minas 
Gerais e São Paulo) e Norte 

A fonte solar fotovoltaica será estratégica na recuperação da 
pandemia, com renda e atração de novos investimentos.
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Entre as medidas anunciadas pelo 
governo para apoiar a economia du-
rante o período de pandemia, há uma 
possibilidade para pequenos e médios 
empresários enfrentarem as dificulda-
des que se aproximam: a isenção de IOF 
para contratos de CGI - Crédito com Ga-
rantia de Imóvel, modalidade também 
conhecida como home equity e ainda 
pouco explorada no Brasil. O mercado 
imobiliário tem grande potencial e pode 
ser uma opção real para pessoas físicas, 
pequenos e médios empresários saírem 
da crise econômica que começamos a 
enfrentar. 

O país possui mais de 50 milhões de 
imóveis residenciais quitados (IBGE) 
que, se usados como garantia para a 
obtenção de financiamentos, poderiam 
alavancar até R$ 2 trilhões em crédito. 
De acordo com a análise da Bcredi, 
fintech especializada em CGI, se esses 
mais de 50 mil imóveis trocassem o 
crédito convencional pelo CGI, cada 
um teria, aproximadamente R$ 6.000,00 
por ano de valor liberado para usar 
imediatamente em outros gastos, como 
saúde, educação, lazer ou mesmo para 
alimentar um negócio. 

O crédito que usa um imóvel como 
garantia oferece taxas mais baixas e 
prazos alongados para pagamento. In-
serindo um bem de alto valor agregado 
em contrapartida ao empréstimo, as 
taxas começam em 0,99% ao mês, com 
pagamentos que podem se estender por 
até 20 anos, pois há uma garantia sólida 
para a instituição que empresta. Em 
outras palavras, é uma forma de con-
seguir dinheiro para as necessidades 
de agora, pagando em um longo prazo 
e com juros menores do que os outros 
financiamentos. 

Assim, diante do cenário econômico 
atual, o crédito com garantia de imóvel 
passa a ser uma opção viável para quem 
tem um imóvel residencial, comercial ou 
industrial, e viu sua renda diminuir, seu 
negócio fechar ou precisa se desfazer 
de outras dívidas mais elevadas. 

Quando comparado a outras linhas 

O crédito que usa um imóvel como 
garantia oferece taxas mais baixas e 

prazos alongados.
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Muito mais do que vender, 
precisamos acolher!

Natiele Krassmann (*) 

Como bem disse o "pai da publicidade 
brasileira", Washington Olivetto, "agora 
não é hora de vender, mas de prestar 
serviços". Parece utópico para uma so-
ciedade capitalista em que muitos (nós 
todos, não?) dependem do trabalho 
diário de vendas, seja de produtos ou 
serviços, para sobreviver. Mas, a mais 
pura verdade é essa: com o isolamento 
social e o lockdown necessários para o 
combate da disseminação da Covid-19, 
seja para pessoas ou empresários, o 
foco atual deve ser o acolhimento. 

Sim, acolhimento! Acolher é colocar-
-se no lugar do próximo e buscar ma-
neiras de ajudá-lo a contornar um pro-
blema ou uma situação ruim. E prestar 
serviços é acolher as dores, entender 
as necessidades e buscar soluções para 
tanto, mesmo a distância. A criatividade 
deve ganhar espaço e dar voz a ideias e 
estratégias para que empresas e marcas 
se façam presentes mesmo diante do 
distanciamento social, seja por meio de 
videoconferências, lives, dicas, cartas, 
figurinhas ou remessas via portador 
para pessoas especiais. 

Como atender e ajudar o seu cliente, 
mesmo que não estejam comprando 
seus produtos? Acolha! Olhe para seu 
material humano e o equipamento 
tecnológico que têm à disposição para 
ajudar sua comunidade, os clientes 
(por meio das redes sociais) e quem 
mais puder, seja com dicas, meios para 
distração ou com formas de facilitar 
a vida diária em casa para quem está 
confinado. 

Parafraseando o CMO da Alpagartas: 
"a marca tem de se fazer útil". Afinal, as 
vendas (e compras) estão restritas, na 
maioria dos lares, ao necessário - ali-
mentação e higiene; portanto, itens que 
não estejam nessa lista, estão fora da 
prioridade atual. E mesmo para quem 
vende esses itens, como entregar me-
lhor? E como parte do público, estenda 
a mão (virtual) para seu time e, juntos, 
decidam como manter os salários para 
que a roda continue girando. 

Isso vale para fornecedores, afinal, 
definitivamente aprendemos que 
dependemos uns dos outros: se um 
para, todos serão prejudicados; seja o 
shopping, as empresas de energia, até 
as equipes de limpeza e segurança ter-
ceirizada, que têm famílias para contar. 
Isso vale para concorrentes e/ou outros 
empresários em iguais situações: dividir 
angústias e planos pode minimizar o 
peso e os medos do momento atual. 

Afinal, estamos todos no mesmo bar-
co. Remar junto, pode ser uma força 
a mais para abandonar a tempestade. 
Em um segundo momento, quando 
toda essa crise de saúde e econômica 
mundial passar, certamente as inicia-
tivas de marcas e empresas que en-
tenderam melhor a missão de acolher 
serão mais lembradas. Afinal, fizeram a 
diferença em um período sensível para 
o consumidor. 

E você, como acolhe? 

(*) - É Co-fundadora da marca Criamigos, rede de 
franquias de pelúcias personalizáveis. 

O avanço da Covid-19 pelo mundo 
tem provocado uma onda de demis-
sões. E, segundo pesquisa da OIT, 
24,7 milhões de pessoas podem per-
der o emprego como consequência 
direta ou indireta dessa pandemia. 
Diante desse cenário, é comum que 
o desespero tome conta de quem já 
perdeu o emprego por causa dessa 
crise e ainda daqueles que receiam 
que isso também aconteça com eles. 
E, é nesse momento que é essencial 
ter inteligência emocional e saber 
lidar com as emoções. 

Júlia Lobo, diretora da Febracis 
Belo Horizonte, instituição de Co-
aching Integral Sistêmico (CIS), 
com foco no desenvolvimento da 
inteligência emocional, explica que 
a dificuldade em lidar com situações 
como essa, pode vir do conjunto de 
crenças acumuladas pelo indivíduo 

durante a vida. "São aprendizados 
deixados por um processo de repe-
tição ou por eventos que exercem 
grande impacto emocional na vida 
de um indivíduo ainda na infância. 
Na fase adulta vivemos a primazia 
das nossas crenças de forma incons-
ciente, podendo afetar a identidade, 
a capacidade e o merecimento em 
longo prazo", esclarece.

A especialista acrescenta que, 
além de prejudicar a saúde mental, 
as crenças limitantes são obstácu-
los na busca por objetivos atuais e 
futuros. Ela garante, porém, que é 
possível reprogramá-las e que isso 
é de grande valia, principalmente 
quando a pessoa passa por uma 
situação difícil como a perda de 
um emprego, por exemplo. "Nosso 
cérebro possui a capacidade de re-
aprender constantemente, me refiro 

a neuroplasticidade. 
O segredo é investir no autoco-

nhecimento e ferramentas práticas 
do coaching integral sistêmico, que 
permitem trazer à nossa consciência 
os nossos aprendizados e crenças 
limitantes e criar novos caminhos 
neuronais capazes de trazer mudanças 
comportamentais significativas que 
impactam nossas emoções e resulta-
dos”, diz. Julia acrescenta que quando 
paramos para analisar a origem dessas 
crenças, somos capazes de criar novos 
aprendizados, a partir de um novo ciclo 
de repetições em nossa comunicação, 
pensamentos e sentimentos.

Com as crenças reprogramadas 
e a inteligência emocional bem de-
senvolvida, o profissional consegue 
visualizar oportunidades e a busca 
pela recolocação no mercado tende a  
ser menos emocionalmente desgas-

tante, além das chances de sucesso 
serem ampliadas. E, segundo Júlia, 
as pessoas podem aproveitar esse 
momento de isolamento provocado 
pelo Coronavírus para isso. 

 “Os profissionais podem fazer 
cursos com ferramentas práticas, 
atualizarem currículos, portfólio, 
lerem, se conhecerem melhor. É im-
portante se ter em mente que, apesar 
do objetivo final ser um novo empre-
go, não alcançá-lo de imediato não é 
sinônimo de fracasso. O sucesso está 
mais relacionado à certeza de que se 
está indo na direção certa", orienta, 
ao destacar a importância de se ter 
uma mentalidade positiva. “Adquirir 
uma postura de aprendizado diante 
da adversidade é fundamental para 
preservar a saúde mental, que será 
extremamente valiosa quando os ob-
jetivos forem alcançados”, conclui.

Energia solar fotovoltaica 
ultrapassa 5 gigawatts no Brasil
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil acaba 
de ultrapassar a marca de 5 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica em 
usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos

ção cada vez mais estratégica 
para o atingimento das metas 
de desenvolvimento eco-
nômico do País, sobretudo 
agora para ajudar na recu-
peração da economia após 
a pandemia, já que se trata 
da fonte renovável que mais 
gera empregos no mundo”, 
aponta o presidente do Con-
selho de Administração da 
Absolar, Ronaldo Koloszuk. 
“Nas crises de 2015 e 2016, 
o PIB do Brasil foi de -3,5% 
ao ano, mas o setor solar 
fotovoltaico cresceu mais 
de 300% ao ano. Com isso, 
ajudamos na recuperação 
do País". 

Agora, passada a fase mais 
aguda da atual pandemia, a 
energia solar fotovoltaica 
irá novamente alavancar a 
recuperação do Brasil. A 
solar será parte da solução, 
tanto para a nossa socie-
dade, quanto para o meio 
ambiente”, comenta o CEO 
da Absolar, Rodrigo Sauaia.

(Tocantins). O investimento 
acumulado até o momento é 
de cerca de R$ 14 bilhões.

No caso da geração distri-
buída, são 2,42 gigawatts de 
potência instalada da fonte 
solar fotovoltaica, que repre-
sentam R$ 12,8 bilhões em 
investimentos acumulados 
desde 2012, espalhados pe-
las cinco regiões nacionais. 
A tecnologia é utilizada atu-
almente em 99,8% de todas 
as conexões distribuídas no 

País. No entanto, embora 
tenha avançado nos últimos 
anos, o Brasil – detentor de 
um dos melhores recursos 
solares do planeta – conti-
nua com um mercado ainda 
muito pequeno sobretudo 
na geração distribuída, já 
que possui 84,4 milhões de 
consumidores de energia 
elétrica e apenas 0,3% faz 
uso do sol para produzir 
eletricidade.

“A energia solar terá fun-

Momento é de trocar dívidas e economizar 
nas prestações do empréstimo

de financiamento, o CGI é muito mais 
vantajoso pela taxa de juros menor e o 
prazo mais longo para pagamento. Ao 
realizar um empréstimo com garantia 
de imóvel, com taxa de 0,99% ao mês, 
a parcela pode ser 85% mais barata do 
que o mesmo valor em um empréstimo 
pessoal. 

Outra vantagem é que o valor ad-
quirido pode ser usado para qualquer 
função, sem especificação prévia, como 
acontece no caso de um consórcio, por 
exemplo. O CGI também tem como 
regra não comprometer mais do 50% 
da renda do interessado nas parcelas 
mensais. “Há uma quantidade relevante 
de brasileiros endividados que desco-
nhecem as alternativas de crédito. Por 
isso, o desafio é mudar a cultura dessas 
pessoas e mostrar a elas que é possível 
usar o próprio imóvel como instrumen-
to de alavancagem de renda", ressalta 
Maria Teresa Fornea, CEO da Bcredi.
	 •	Quem	é	o	tomador	de	Crédito	com	

Garantia de Imóvel: pessoas na fai-
xa dos 40 anos, com renda mensal 
média de R$ 5.000,00. A maioria 
formada por profissionais liberais, 
autônomos e empreendedores.

	 •	Motivos	 do	 empréstimo:	 quitar	
outras dívidas (trocar por uma 
com taxa/prestação menor) e re-
estabelecer finanças; ou investir 
ou retomar um negócio. Fonte e 
mais informações: (www.bcredi.
com.br).

Saiba como lidar com o desemprego em tempos de isolamento social




