Certificado de Atributo
Transforme-se em uma Entidade Emissora de Atributos (EEA)
por meio da Certisign. E emita o Certiﬁcado de Atributo, o único
que autentica indivíduos por meio da qualiﬁcação.

A Certisign é uma Autoridade Certiﬁcadora apta a
habilitar uma Entidade Emissora de Atributos
(EEA). É esta a entidade responsável por emitir o
Certiﬁcado de Atributo (CA), que é um documento
eletrônico para qualiﬁcação de indivíduos.
O CA garante a autenticidade e segurança nos
processos por atestar que o titular possui a
qualiﬁcação e, portanto, permissão para exercer
as prerrogativas ligadas as qualiﬁcações
atestadas, como acesso a ambientes físicos e
eletrônicos. O CA também possibilita adicionar a
qualiﬁcação à assinatura digital que o titular vier a
realizar.

Quem pode se tornar uma EEA
São as empresas, o Diretório Central dos
Estudantes (DCE) das instituições de ensino,
entidades de classe, associações, conselhos e

órgãos públicos, que podem qualiﬁcar um
cidadão, desde que tenham atribuição legal para
os procedimentos e responsabilidades da emissão
dos atributos.
E quando este processo é feito por meio da
prestação de serviço de uma Autoridade
Certiﬁcadora (AC), a Entidade Emissora de
Atributos adiciona segurança semelhante a da
operação do sistema de Certiﬁcação Digital
brasileiro,
a
ICP-Brasil.
Os
dados
são
permanentemente veriﬁcados e protegidos, o que
elimina a possibilidade de fraude.
Por isso é tão importante o respaldo da Certisign.
Torne-se uma EEA conosco e garanta segurança
nos processos de emissão do Certiﬁcado de
Atributo.

O CERTIFICADO DE ATRIBUTO NA PRÁTICA
Na Educação
O DCE do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (IBMEC - MG), por exemplo, é uma das
primeiras entidades estudantis do Brasil
habilitada como Entidade Emissora de Atributos.
Por meio da prestação de serviço da Certisign, a
instituição pode emitir a Carteira de Estudante
com Certiﬁcado de Atributo aos alunos do próprio
IBMEC e demais instituições de ensino que
tiverem interesse. A expectativa é emitir 50 mil
Carteiras de Estudante até o ﬁnal de 2014. Ou seja:
é bom para os processos internos e pode ser um
segmento de negócio.
Controle de acesso nos espaços físicos
dedicados a estudantes nas instituições.
Combate a fraudes na compra de ingressos
com desconto para eventos que são
direcionados exclusivamente a estudantes,
professores e demais funcionários da
instituição de ensino.
Inibe o uso indevido do nome de escolas e
universidades em Carteiras de Estudantes
falsas.

Reduz
os
custos
de
milhares
de
estabelecimentos, que, por meio do CA,
conseguem barrar possíveis fraudadores e
negar a meia-entrada, por exemplo.

Nas empresas
O Certiﬁcado de Atributo também pode ser
utilizado nas empresas para a segregação de
funções. Desta forma, a companhia consegue
controlar totalmente os processos de assinatura
de contratos, solicitações de compra, admissões
etc.
Exemplo: em um sistema de ﬂuxo de trabalho, o
administrador pode conﬁgurar para que somente
o Diretor de Recursos Humanos tenha permissão
para aprovar a admissão de novos funcionários.
Ao inserir a regra na plataforma, o sistema lê o
Certiﬁcado Atributo e libera ou não a continuação
ou ﬁnalização do processo.

SOBRE A CERTISIGN
A Certisign é precursora da Certiﬁcação Digital na América Latina e especialista em soluções
integradas à Certiﬁcação Digital para pequenas, médias e grandes empresas. Entre os
clientes, estão as maiores empresas do Brasil dos segmentos ﬁnanceiro, saúde,
telecomunicação, energia e e-commerce. Conheça nossos cases: www.certisign.com.br/cases
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