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Como escolher o tipo
certo de assinatura para
sua instituição?



Existem diferentes mecanismos para geração de
assinatura eletrônica. Com este guia você entenderá as
diferenças entre eles e poderá escolher qual é o melhor
para as necessidades da sua instituição, acelerando a
transformação digital dela.
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Nesse e-book você vai conhecer
melhor os principais tipos de assinatura

O que você vai encontrar no nosso e-book
Até para quem está acostumado é difícil entender os diferentes
tipos de assinaturas eletrônicas observando apenas seus nomes.
Existem termos técnicos e particularidades que podem confundir
um pouco. E você deve se perguntar: “qual tipo de assinatura é
melhor para meu negócio?”

Para ajudar a responder essa pergunta, separamos alguns
aspectos que consideramos como mais relevantes para
caracterizar um tipo de assinatura:
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Segurança

Aqui avaliamos a tecnologia, os serviços de segurança
oferecidos, tais como: a autenticação, integridade do
documento, não repúdio e o vínculo técnico estabelecido
entre o documento e a assinatura - buscandosempre analisar
se é mais confiável do ponto de vista técnico. Para este
aspecto, quanto maior a nota, maior a segurança.

Validade jurídica

Já nesse aspecto foram avaliadas as formas previstas em lei
de se garantir a autenticidade e integridade que o tipo de
assinatura pode oferecer, considerando a presunção de
validade jurídica. Vale lembrar que os critérios são diferentes
dependendo do uso, por exemplo, uma assinatura de um
contrato. Por fim, sempre consulte seu advogado
para definir qual modelo de assinatura
é mais adequado para sua instituição - dependendo de
critérios como documento sendo assinados, praticidade e
tempo de armazenamento. De qualquer forma, quanto maior
a nota, maior é o nível pressuposto de validade jurídica.
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Usabilidade

Nesse ponto levamos em consideração a facilidade de utilização
para o usuário final. Isso também depende da organização em
que a assinatura será utilizada. No caso da usabilidade, quanto
maior a nota, mais fácil é o uso pela perspectiva do usuário.

Interoperabilidade

Essa é outra característica importante de ser avaliada. Afinal, se
futuramente você desejar migrar para outro software, o mesmo
deverá ser capaz de entender o seu legado? Ou ainda, se você
desejar trocar informações com outro sistema, ele entenderá o
que foi feito? Por isso, uma padronização é importante. Para a
avaliação da interoperabilidade, quanto maior a nota, maior é a
capacidade de comunicação entre sistemas.

Custos

Definidos os critérios acima, nada melhor que escolher o mais
barato. Esse deve ser o último aspecto a ser analisado e não o
primeiro, como muitas instituições fazem. No caso dos custos,
quanto menor a nota, mais barata é a utilização do tipo de
assinatura.

$
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O ideal é avaliar cada requisito e comparar com o que sua
instituição exige. Além disso, sempre se pergunte:

"Diante do meu modelo atual, qual o
próximo passo? Assim, qual tipo de
assinatura se enquadra melhor para

o negócio na organização?”.

Este e-book oferece as principais informações sobre os
diferentes tipos de assinaturas existentes, te ajudando com a
escolha da melhor alternativa para sua instiuição.

Nosso objetivo é explicar e auxiliar, não definir regras
absolutas. Já podem haver leis, regras e/ou normas
específicas para diferentes especializações, atuações e
documentos a serem assinados. Dessa forma, esse guia não
pressupõe que seja necessária a escolha de somente um tipo
de assinatura na instituição, diversos tipos de assinatura
podem conviver na mesma infraestrutura, respondendo a
diferentes tipos de necessidades e documentos, propiciando
uma forma segura e escalável de transformação digital da
instituição.
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É importante que uma equipe multidisciplinar com
responsáveis pelos aspectos analisados acima decida o
modelo de assinatura eletrônica que será utilizado para cada
etapa. Você verá que se pode usar mais de um tipo de
assinatura (sendo essa a melhor opção em alguns casos),
dependendo de cada atendimento da instituição.
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QUALIFICADA

AVANÇADA

SIMPLES

Assinatura
Eletrônica Básica

Assinatura
Eletrônica Autenticada

****

Assinatura
Eletrônica Avançada

****

Assinatura
Digital ICP-Brasil

Vamos às principais diferenças!

Analisaremos os seguintes tipos de assinatura:

Os próximos capítulos deste e-book analisarão cada uma das
assinaturas eletrônicas acima em relação à segurança,
validade jurídica, usabilidade, interoperabilidade e custos.
Todas elas receberam notas de 1 a 5 para cada um desses
pontos. Essa é a melhor forma que encontramos para
facilitar o entendimento sobre os diferentes tipos de
assinaturas.

Assinatura
Comportamental

07 evalSign



08

Não esperamos que as diferentes especializações e
organizações sejam sempre iguais. Por isso, entendemos que
é importante auxiliar você a escolher uma solução de
assinatura eletrônica que atenda todas as necessidades
atuais de suas instituições, mas também mantenha
essa característica no futuro, garantindo a sustentação legal
dos processos de transformação digital.

Lembre-se de que ao escolherpelo melhor tipo de assinatura,
é recomendável que você sempre converse com seu
advogado ou equipejurídica para terum auxílio mais assertivo
nesse aspecto. Algumas situações podem ter legislações
específicas, mas geralmente elas derivam da MP 2.200-2.
Adicionalmente em 17/06/2020 que foi publicada a MP 983
de junho de 2020, que trata dos tipos de assinaturas
eletrônicas que também são abordadas nesse ebook.

Um ponto importante a ser destacado é que para
alguns tipos de assinaturas você pode encontrar
informações distintas das que apresentamos neste e-
book, especialmente para as assinaturas eletrônicas
básica, autenticada e comportamental, porém o
princípio permanece o mesmo. Já a assinatura digital
ICP-Brasil segue uma padronização.
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EXEMPLO DE ASSINATURA

Assinatura eletrônica básica (simples)

A assinatura eletrônica básica é a mais comum, pois já a
utilizamos há muito tempo. Pode ser a imagem de uma
assinatura inserida ao documento (método menos
recomendado), ou também a coleta de um aceite contendo
alguns dados, como o usuário que está assinando, endereço
IP, data e hora, entre outras possibilidades de informações.
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ACEITE
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“Eu sou uma assinatura eletrônica
e concordei com os termos"
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Segurança

Soluções desse tipo, por si só, são de baixa segurança, já que
é muito fácil copiara assinatura de umdocumento para outro.
Observe que, como dissemos acima, são solicitados vários
dados para evitar uma futura contestação. Há casos de
assinaturas eletrônicas que armazenam apenas a informação
de que a pessoa aceitou os termos.

Além disso, nesse modelo o documento pode ser alterado
depois de assinado. Vale lembrar também que a assinatura
eletrônica básica não identifica o signatário de maneira única
e pode ser facilmente repudiada, ou seja, quem assinou pode
afirmar que não fez isso. É para garantir mais segurança no
momento em que a assinatura é realizada que se faz
importante coletar dados como data e hora em que ela foi
feita, nome do usuário, endereço de e-mail, CPF, IP,
localização e o Hash do documento, uma função que resume
os dados contidos no arquivo.

Quem assina, apenas fornece informações para uma futura
verificação, mas com baixa segurança.
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Pontos principais:

•Não há proteção do documento;

•O assinante pode reclamar que a
assinatura foi copiada de outro
documento;

•O assinante pode dizer que o
documento foi modificado após
receber a assinatura;

•O assinante pode dizer que
aquela não é a sua assinatura.
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ASSINATURA AUTENTICADA

COPIAR

ASSINATURA NÃO AUTENTICADA
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Validade Jurídica

A assinatura eletrônica básica pode ser aceita legalmente
como evidência. Entretanto, ela não assegura de maneira
satisfatória quem assinou e como isso foi feito, ou seja, um
documento assinado eletronicamente pode ser facilmente
questionado, já que não oferece um nível razoável de
segurança e confiança. Não recomendamos que se utilize
como assinatura eletrônica a imagem digitalizada da
assinatura de uma pessoa, a não ser de maneira ilustrativa
no documento. Na verdade, a imagem nem deveria ser
reconhecida como uma assinatura eletrônica, pois nem existe
um sistema de coleta de informações. Mas caso a
comunidade de usuários confie neste sistema de coleta, ela
pode ser considerada uma assinatura.
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Como mencionado anteriormente, é importante que seja
consultado seu advogado ou equipe jurídica para ter um
melhor auxílio antes de escolher o tipo certo de assinatura
eletrônica para sua instituição.

Usabilidade

A assinatura eletrônica básica é muito simples de ser
utilizada. Não há necessidade de registro do usuário ou
autorização para fazer login. É possível simplesmente abrir o
documento em um navegador e clicar no termo de aceite —
por exemplo: “li e concordo com os termos”. Além disso, não é
necessário cadastro de usuário e nem mesmo controle. Basta
registrar os dados conforme a necessidade do negócio.

Interoperabilidade

Não há interoperabilidade, afinal a assinatura eletrônica
básica é apenas um conjunto de dados. Exatamente por isso,
também não existe nenhum meio de verificá-la e determinar
se é confiável, especialmente quando não se segue um
padrão
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Custo

Este modelo de assinatura eletrônica é barato pois, não
precisa de muitos investimentos em infraestrutura, alta
complexidade de desenvolvimento e certificados digitais. O
usuário pode utilizar qualquer navegador moderno e
geralmente um aceite com coleta de dados já é o suficiente.

Conclusão:

A assinatura eletrônica básica não tem notas boas em
segurança, validade jurídica e interoperabilidade.
Instituições que não dependem exclusivamente
dessas características podem ter na solução uma boa
ferramenta, principalmente pelo seu custo mais baixo
e boa usabilidade.

Por falar em custo, em alguns casos esse aspecto
pode ser proibitivo para a adoção de outros tipos de
assinatura eletrônica. Assim, o modelo básico pode
garantir o acesso de um maior número de
negociações. Também, é possível usar diferentes tipos
de assinatura eletrônica em diferentes atividades da
mesma instituição.
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Assinatura eletrônica com autenticação (simples)

A assinatura eletrônica com autenticação é muito similar à
assinatura eletrônica básica. Porém, nela é solicitada a
autenticação do usuário, que pode ser uma autenticação sob
domínio do sistema que solicitou, ou então confiar na
autenticação de um terceiro, como autenticação via
gerenciadores de domínio, Google ou Facebook por exemplo.
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Segurança

Como dissemos, este tipo de solução é parecido com a
assinatura eletrônica básica, mas há uma camada de
segurança adicional, a autenticação do usuário.

Por outro lado, assim como as soluções de assinatura
eletrônica básica, esse modelo não garante que o documento
permaneça inalterado depois de assinado. Além disso, a
assinatura eletrônica com autenticação identifica o
assinante, mas ainda assim pode ser repudiada com certa
facilidade. Então, para garantir mais segurança no momento
da assinatura é importante coletar alguns dados, igual
exemplificamos para a assinatura eletrônica básica: data e
hora de realização da assinatura, nome do usuário, endereço
de e-mail, CPF, IP, localização e o Hash do documento.

Quem assina apenas fornece informações para futuras
verificações, assim como dados da autenticação, seja por
sistema próprio ou por terceiro.

Pontos principais:

•Não há proteção do documento;
•O assinante pode reclamar que a assinatura foi copiada de
outro arquivo, mas com dificuldade, já que ela foi autenticada
com usuário e senha;



Esse modelo de assinatura pode ser aceito legalmente como
evidência. Mesmo não assegurando quem assinou o
documento, ele já é superior nesse quesito em relação à
assinatura eletrônica básica, onde não há autenticação.

Um documento assinado com a assinatura eletrônica com
autenticação pode ser questionado, principalmente em
relação a sua integridade, já que não oferece um nível alto de
segurança e confiança.

Quem assina também pode dizer que o documento foi•
modificado após receber a assinatura.

Para contestar que o documento passou por alterações
depois de ter recebido a assinatura, o usuário deve provar
como alguém pode ter conseguido acesso a sua senha, ou
então que foi hackeado. Esses tipos de provas nem sempre
são simples de se conseguir.

Validade Jurídica
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Usabilidade

A assinatura eletrônica com autenticação é comum, pode ser
usada com uma base própria, com gerenciadores de domínio,
ou mesmo sistemas externos, como Googlee Facebook, oque
aumenta a usabilidade.

Interoperabilidade

Assim como no modelo anterior, não há interoperabilidade.
Afinal, a assinatura eletrônica com autenticação é apenas
uma evolução da assinatura eletrônica básica, sendo também
apenas um conjunto de dados, e exatamente por isso não há
nenhum meio de verificar a assinatura e determinar se ela é
confiável, especialmente quando não se segue um padrão.

Custo

Este modelo de assinatura é barato, mas há necessidade de
algum investimento para desenvolvimento da autenticação,
cadastro dos usuários e manutenção. O custo pode ser menor
se você já utilizar métodos de autenticação do gerenciadores
de domínio, Google ou Facebook.
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Conclusão:

Como o próprio nome sugere, a assinatura eletrônica
com autenticação ajuda com a autenticação do
usuário, mas continua tendo baixa segurança e
validade jurídica, porque o método de autenticação
não é considerado forte, e também pela possibilidade
de deixar vulnerável o requisito de integridade do
documento.

Há casos em que o custo para a adoção de algum tipo
de assinatura diferente pode ser proibitivo. Assim, a
assinatura eletrônica com autenticação consegue
garantir o acesso de um maior número de negócios,
como o modelo básico, mas com maior segurança
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Assinatura biométrica comportamental (simples)
1

2

3

4

No modelo baseado em biometria há algumas variações, como
autenticação pelas digitais dos dedos, escaneamento de íris,
análise de comportamento ou o exemplo mais comum, a análise
de diversos aspectos físicos de uma assinatura manual, por
exemplo: velocidade com a qual é realizada, inclinação da caneta,
pressão exercida e localização por GPS.

Considerando que um dos principais objetivos de uma assinatura
eletrônica é assegurar a autoria, um mecanismo de autenticação
biométrico é bastante eficaz. No entanto, esse modelo pode ser
fraudado, já que é possível copiar, colar e alterar os dados da
autenticação, ou seja, além de o usuário precisa confiar no
dispositivo de coleta da biometria.
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O dispositivo de coleta pode roubar o padrão biométrico
coletado para personificar o usuáriono futuro. O mesmo pode
ocorrer no sistema central que armazena os templates
biométricos. Outro objetivo de uma assinatura é a vinculação
entre o conteúdo e seu signatário, além da possibilidade de
verificação por terceiros. Para isso, este tipo de assinatura
requer a adoção de processos adicionais que garantam a
integridade do documento ou conteúdo assinado
eletronicamente, além de registros de auditoria
suficientemente confiáveis para sua verificação.

Segurança

As assinaturas comportamentais parecem bem seguras, não
é mesmo? Mas elas são suscetíveis a cópias e ao
hackeamento do dispositivode assinatura. Alémdisso, não há
como verificar sua validade de forma fácil. Não há quem, de
maneira segura, possua os modelos com informações para
comparar com uma assinatura nova, além que uma base de
dados que contenha as minucias biométricas devem ser
protegidas com criptografia contra ações de cibercriminosos.
Conforme já dito, há a possibilidade de copiar e colar, assim
como alterar os dados que foram coletados pelo dispositivo,
além da difícil vinculação entre o usuário autenticado e o
documento. Além disso, essa tecnologia também é sujeita a
ataques de replay.
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Validade Jurídica

Esse tipo de assinatura pode ser aceito legalmente, mas
assim como os modelos mencionados até aqui, as baixas
segurança e interoperabilidade não garantem que tenha uma
presunção jurídica confiável, por conta de dificuldades na
verificação da assinatura e facilidade de cópia dos dados.

Usabilidade

Dispositivos especializados precisam ser usados para
capturar a informação comportamental, como leitores
biométricos, tablets ou smartphones. A ausência do
dispositivo especializado impede a realização da assinatura.

Interoperabilidade

Um grande problema das assinaturas comportamentais é o
funcionamento baseado em tecnologias proprietárias, com
poucas alternativas de interoperabilidade. Além disso, há o
problema de verificar a assinatura. Leitores de documentos
do tipo PDF, como o Adobe® Reader por exemplo,
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não conseguem verificá-la. Assim, quando possível, é
necessário o uso de um software especializado para verificar
essas assinaturas. Você acaba também ficando limitado ao
fabricante da solução. Essas características costumam fazer
com que empresas não se interessem por essa tecnologia.

Custo

Sim, elas podem custar caro. A assinatura comportamental
depende de hardware e software especializados, há uma alta
complexidade para a migração de tecnologia, entre outros
custos que fazem com que sua adoção requeira um alto
investimento.

•

- Alguém aluga um carro;

Conclusão:

Soluções de assinatura biométrica são recomendadas
para negócios específicos. Por exemplo, obter a
assinatura comportamental com tablet quando:

- Assinatura de um contrato de internação.
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Ao se utilizar leitores biométricos específicos, é
necessário que tanto quem assina quanto quem verifica
operem em um ambiente controlado e possuam o
equipamento necessário. Em casos onde utiliza-se
tablets ou smartphone, dentro de um ambiente
controlado é uma boa indicação se não há outra forma
mais segura.
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USUÁRIO ASSINATURA
APLICADA POR TERCEIRO
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Assinatura eletrônica avançada

Ela é realizada da seguinte forma: primeiro o usuário faz uma
assinatura eletrônica autenticada ou comportamental; depois
uma assinatura digital é aplicada por um terceiro, que é uma
instituição confiável, podendo ser a própria organização
corresponsável pelo documento.

Esse modelo garante segurança à autenticação do
usuário e ao documento, além de vincular ambos. Após
colocar a assinatura eletrônica, a autenticação e o documento
são assinados com o certificado digital da instituição
confiável. Este modelo foi definido na MP 983 e tem sido
utilizado especialmente no setor público, mas não
impeditivos para sua adoção no setor privado, considerando
avaliação dos critérios a seguir.
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Pontos principais:

•Identificação de quem realizou a assinatura;

•A data e o horário em que a assinatura foi feita são salvos;

•O documento não pode ser alterado sem que isso seja
detectado, já que fica protegido pela assinatura digital de um
terceiro;

•Conta com os mesmos dados coletados na assinatura
eletrônica.

Segurança

Geralmente quem oferece o serviço realiza a autenticação do
signatário, podendo usar tanto autenticação simples quanto de
dois fatores. Ou seja, o usuário faz sua assinatura eletrônica e
ela é assinada digitalmente junto com o documento, ficando
protegida pela assinatura digital do terceiro. Todo esse
processo garante a integridade do arquivo, eliminando a
possibilidade de que ele seja alterado sem deixar marcas.
Outra característica importante desse modelo é a assinatura
digital do registro de autenticação. Porém, para isso é
necessário um terceiro que fará a verificação da autenticação,
como uma consulta a um histórico de serviço do autenticador.
Caso essas assinaturas não sejam implementadas de maneira
correta, podem trazer problemas jurídicos, já que sozinhas não
garantem a total segurança e confiança exigidos em situações
mais rigorosas.
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Validade Jurídica

Esse tipo de assinatura também seguem padrões do governo,
definidos pela MP 2.200-2, MP 983 e outras leis que
regulamentam casos específicos, portanto são claramente as
que possuem maior validade jurídica. Diferentemente das
anteriores, esse tipo de assinatura pode oferecer uma
aceitabilidade legal maior, desde que quem oferece o serviço
possua um histórico com bom nível de detalhamento e
segurança contra adulterações.

Ao optar por uma solução de assinatura eletrônica avançada,
que há uma chancela de terceiro confiável, verifique o que
acontece com as evidências legais dos documentos assinados.
Afinal, caso os registros de evidência sejam apagados ou
adulterados, não havendo possibilidade de recuperação, não há
nenhuma evidência capaz de comprovar quem realizou cada
uma das assinaturas.

Usabilidade

Esse formato possui a mesma usabilidade das assinaturas
eletrônicas autenticada e comportamental, pois para o usuário
final elas funcionam da mesma forma, já que a assinatura do
prestador do serviço é adicionada automaticamente. Os
documentos podem ser assinados de qualquer lugar e a
qualquer momento.
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Interoperabilidade

As assinaturas eletrônicas avançadas são reconhecidas e
podem ser validadas por muitos leitores de PDF, como o
Adobe® Reader que exibe os dados da assinatura digital do
terceiro. O problema éque elas não garantem padrões elevados
de segurança das autenticações, assim como já visto nos
modelos que mostramos anteriormente. Por isso não marcam
mais pontos em interoperabilidade. Elas também podem
depender de um sistema terceiro para verificação da
autenticação. Por fim, há a opção pela assinatura digital com
chancela de terceiro de longo prazo que protege o documento
por muitos anos.

Custo

Uma grande vantagem desse sistema é não precisar de
dispositivos, como leitores e softwares específicos para o
usuário final. Também não é necessário possuir um certificado
digital por usuário, o que deixa o custo mais baixo. Graças a
essas características, soluções de assinatura eletrônica
avançada não possuem custos elevados.

evalSign



30

Conclusão:

Esse sistema garante um nível razoável de segurança,
mas desde que seja oferecido com processos e
procedimentos seguros para a autenticação de
usuários e a administração dos históricos
relacionados. Pode-se contar com mais segurança
quando a pessoa que assina é identificada de maneira
específica.

Identificar e proteger a assinatura de cada usuário é
uma forma de garantir a integridade sobre o que cada
assinante encontrou no documento. Além disso,
informações de data e hora também são um ótimo
registro de quando cada pessoa assinou.
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Esse é um tipo especialde assinatura digital. Ele garanteo nível
mais alto de segurança e validade jurídica. Afinal, precisa
atender aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que faz parte do ITI. Com uma solução
desse tipo o usuário necessita de um certificado digital, ao
menos do tipo A1. Certificados A1 são gerados e armazenados

Assinatura digital ICP-Brasil (qualificada)

.
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diretamente no computador dos usuários, e possuem validade
de 1 ano. Mashá outros tipos de certificados digitais ICP-Brasil,
como A3 local, que precisa de um token, smartcard, HSM
(Hardware Security Module), ou mesmo PSC (Prestador de
Serviço de Confiança).

Segurança

As assinaturas digitais ICP-Brasil oferecem o nível mais alto
de segurança porque todo o processo de assinatura e
verificação é padronizado de acordo com altos níveis
estipulados pelo comitê da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira. Todo o processo de emissão do certificado digital é
bem detalhado, documentado e auditado. Imagine repudiar
uma assinatura digital feita utilizando sua chave, que estava
sob o seu controle. Praticamente impossível, não é mesmo?

Validade Jurídica

Esse tipo de assinatura também seguem padrões do governo,
definidos pela MP 2.200-2, MP 983 e outras leis que
regulamentam casos específicos, portanto são claramente as
que possuem maior validade jurídica. Em uma comparação
simplista, se usarmos as assinaturas físicas como referência,
esse modelo se assemelha a uma assinatura reconhecida em
cartório. As assinaturas digitais com padrão ICP-Brasil já são
amplamente
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utilizadas no setor judiciário do país. Isso facilita o
entendimento de advogados, promotores, juízes e demais
atores desse segmento. Elas devem ser usadas para
instituições que necessitam de maior validade legal,
geralmente para documentos que requerem assinatura com
firma reconhecida.

.

Usabilidade

As assinaturas digitais ICP-Brasil podem ser criadas utilizando
uma solução instalada no seu servidor, possuindo então a
mesma usabilidade. O problema aqui é que esse tipo de
solução, assim como a que analisamos anteriormente, requer
um registro realizado pessoalmente na AC e feito por agentes
de registro. Para fazer issoo usuário precisa se deslocar até um
local específico, ou remoto. Outro problema de usabilidade é
que se o usuário esquecer a senha de acesso (PIN/PUK) ele vai
perder o acesso à chave privada e precisará de um novo
certificado digital. O processo de validação vence em períodos
pré-determinados, e quando isso acontece é necessário
renová-lo. Esse é um fator que influencia diretamente na nota
obtida pela modalidade neste tópico.
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O uso de Assinaturas digitais ICP-Brasil têm sido cada vez mais
simplificadas. Os usuários já podem utilizar seus navegadores
de internet para visualizar e assinar documentos. O nível de
usabilidade é parecido com o das assinaturas eletrônicas
avançadas. Se forem utilizados dispositivos como cartão,
leitora ou token para armazenamento de chaves, a usabilidade
pode se tornar mais complicada, já que será necessária a
instalação de software adicional, assim como o
reconhecimento do dispositivo pelo sistema operacional.

.
Interoperabilidade

A nota máxima é atingida porque essas assinaturas são feitas
com a adoção de padrões internacionais (CAdES, XAdES,
PAdES) e políticas de assinatura digital (AD-RD, AD-RT, etc)
reconhecidas por várias soluções de criação e verificação de
assinatura feitas por diferentes empresas.

Custo

Como além dos investimentos comuns a outros tipos de
assinaturas eletrônicas, as assinaturas digitais ICP-Brasil ainda
requerem que o usuário vá a uma AC realizar um cadastro físico
e adquira um certificado digital com validade legal, soluções
desse tipo acabam tendo um custo relativamente elevado
quando comparadas a outros modelos.
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Conclusão:

A assinatura digital ICP-Brasil é recomendada para
instituições que realmente precisam contar com os
níveis mais altos de segurança e validade jurídica. Pode
haver, por exemplo, uma legislação especifica da área
de atuação dainstituição que obrigao uso dessetipo de
assinatura.

Conclusão geral
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É importante frisarmos que todos os modelos analisados
podem gerar economia para sua instituição, já que ao adotar
soluções de assinatura eletrônica perde-se a necessidade de
gastar recursos com impressão, transporte e
armazenamento dos documentos. Nos piores cenários, a
assinatura eletrônica, independente do modelo, evita os graves
problemas de extravio, custo para buscar documentos e a
perda de arquivos importantes, reduzindo gastosde uma forma
geral. Essa característica também auxilia as instituições a se
tornarem mais sustentáveis. Portanto, fique atento aos
custos! Além disso, leia nosso artigo sobre como calcular o
retorno de investimento(ROI) em projetosde forma simples.
Lembre-se, você pode contar conosco!

Por fim, é importante lembrar que cada um dos aspectos deve
ser analisado — segurança, validade jurídica, usabilidade,
interoperabilidade, custo e outros mais que possam te apoiar
na escolha da melhor solução para cada negócio da sua
instituição. O importante é adotar e acelerar a transformação
digital da organização.
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