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RESUMO 

Cada processo de compras demanda a utilização de um grande volume de folhas impressas onde 
expressam o acordo entre CPFL e o Fornecedor contratado para um serviço ou fornecimento de um 
determinado material. Todos os pedidos e contratos gerados no Departamento de Compras são 
obrigatoriamente assinados pelos procuradores definidos na TBA, tal atividade demanda esforço e o 
tempo dos profissionais envolvidos, além do material gasto na impressão dos mesmos. 

Em 2007, o Grupo CPFL Energia buscou no mercado uma solução que proporcionasse maior 
agilidade ao processo de compras, mas especificamente na liberação do mesmo, com foco no volume 
de contratos assinados anualmente. 

Em parceria com a CERTISIGN, o Grupo CPFL implantou a certificação digital nos processos de 
compras, reduzindo o tempo gasto na assinatura, eliminando por completo a impressão dos contratos, 
reduzindo assim o consumo de papel, energia, toner, trâmite de dos documentos CPFL para 
Fornecedor e vice versa, etc.. 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de compra de materiais e contratação de serviços consiste de: 

• Cadastro de fornecedores; 

• Emissão de Requisição de Compras (necessidade); 

• Cotação de preços (recebimento de propostas); 

• Avaliação técnica; 
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• Análise comercial das propostas; 

• Negociação; 

• Emissão de pedido de compra ou contrato de prestação de serviço; 

• Assinatura dos contratos / pedidos e liberação via sistema. 

Para que um processo de aquisição de materiais ou contratação de serviço, seja considerado como 
concluído, além de todas as etapas citadas na introdução, é necessário que todas as etapas citadas 
acima sejam executadas. A assinatura do contrato / pedido ocorre em paralelo à aprovação dos 
mesmos no sistema, os contratos possuem em média 15 folhas cada, os pedidos possuem 4 folhas em 
média, em 2007 foram criados 1.146 pedidos e 3.499 contratos, temos então um consumo aproximado 
de 109.554 folhas, 10 toners, além do tempo dedicado por cada profissional envolvido no processo. 

Para si ter uma idéia, o fluxo básico de assinatura de um contrato é o seguinte: 

1. Analista de logística 

2. Liderança de compras 

3. Gestor do contrato 

4. Gerente do Departamento 

5. Diretor  

6. Fornecedor 

7. Testemunha do fornecedor 

Considerando que todos os participantes do processo devem rubricar todas as folhas do contrato, 
temos então um volume de 734.790 rubricas / assinaturas considerando a quantidade de contratos de 
2007. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 - Antes da implantação  

Como citado acima, cada participante vista todas as folhas do contrato e submete ao próximo 
“liberador” para que após análise do documento, proceda com as rubricas e assinaturas cabíveis. 

Dentro da área de Suprimentos o processo tem seu trâmite de mesa em mesa, quando é necessário 
encaminhar o contrato para que o gestor tome ciência e assine, surge a figura do deslocamento de uma 
área para outra, ou de uma cidade para outra, o que requer tempo; 

A partir do momento em que todos os envolvidos no processo por parte da CPFL tenham concluído a 
etapa da assinatura, é necessário enviar via correio, as vias do contrato para o Contratado 
“Fornecedor”, envolvendo malote, correio, e podendo tramitar-se de um estado para outro. 

Neste fluxo do processo a burocracia torna-o lento, corre-se o risco de extravio, necessitando de re-
trabalho por ambas as partes, atraso no cumprimento dos acordos, etc.. 

2.2 - Após a implantação da certificação digital 

O fluxo não sofreu alterações nas suas etapas principais “assinatura”, mas ganhou agilidade, maior 
visibilidade, ampliou rastreamento da assinatura, flexibilizou a atividade assinatura. 

Para todos os participantes do processo, a atividade de assinar / rubricar em média 30 folhas por 
contrato, foi substituída pela inserção de uma senha que reconhecida pelo sistema e validada por uma 
Autoridade Certificadora da Receita Federal, certificava como assinado o contrato. 

A partir deste ponto, a impressão de 30 folhas de contrato por processo deixou de ser necessário. 

O consumo de toner / papel foi reduzido. 

O tempo empregado nos deslocamentos do contrato fora da área e fora da empresa foram eliminados. 

O risco de extravio desapareceu. 

A contribuição com o meio ambiente, com certeza, aumentou. 

Tomando novamente como base o volume de contratos de 2007, as 734.790 rubricas / assinaturas 
foram substituídas por 24.440 inserções de senhas. 

Assinar documentos faz parte da rotina de qualquer pessoa, até daquelas consideradas analfabetas que, 
nesse caso, fazem uso da impressão digital de um de seus dedos. 

Agora, imagine-se na seguinte situação: suponha que você esteja viajando a negócios e que tenha que 
enviar à matriz da empresa documentos oriundos das reuniões em que participou. Obviamente, o jeito 
mais rápido de fazer isso é enviar os documentos pela internet. Se esses documentos fossem entregues 
em papel, você certamente assinaria para comprovar sua autenticidade e sua responsabilidade sobre 
eles. Porém, em se tratando de arquivos digitais, como é que você fará a assinatura? Escreverá seu 
nome em um pedaço de papel, o passará por um scanner e o adicionará ao arquivo? Com certeza, não! 
O que você deve fazer é usar uma assinatura digital. 

A assinatura digital faz uso dos conceitos de chave pública e privada. Se você não sabe o que é isso, é 
expressamente recomendável a leitura do artigo do InfoWester que trata de criptografia. 

O funcionamento da assinatura digital ocorre da seguinte forma: é necessário que o usuário tenha um 
documento eletrônico e a chave pública do destinatário (um usuário pode ser tanto uma pessoa quanto 
uma instituição qualquer). Através de programas apropriados, o documento é então criptografado de 
acordo com a chave pública. O receptor usará então sua chave privada correspondente (que é exclusiva 
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dele) para decriptografar o arquivo. Se qualquer bit do documento for alterado a assinatura será 
deformada, invalidando o arquivo. 

Na verdade, o processo de assinatura digital de documentos eletrônicos usa um conceito conhecido 
como função hashing. Como o uso de um sistema de criptografia assimétrico (mais detalhes aqui) nas 
assinaturas digitais pode causar muita demora numa decifragem, a função hashing se mostrou como a 
solução ideial. Seu funcionamento ocorre da seguinte forma: a função hashing analisa todo o 
documento e com base num complexo algoritmo matemático gera um valor de tamanho fixo para o 
arquivo. Esse valor, conhecido como "valor hash", é calculado com base nos caracteres do documento. 
Isso deixa claro que o arquivo em si não precisa, pelo menos teoricamente, ser criptografado (caso não 
seja algo secreto), mas sim acompanhado do valor hash. Com isso, qualquer mudança no arquivo 
original, mesmo que seja de apenas um único bit, fará com que o valor hash seja diferente e o 
documento se torne inválido. 

É interessante notar que é praticamente impossível descobrir a chave privada através da chave pública. 
Isso se deve ao algoritmo aplicado. Se usado o método RSA (Rivest, Shamir and Adleman) - saiba 
mais no artigo sobre criptografia - dois números primos muito grandes (mas muito grandes mesmo!) 
são multiplicados. O resultado é a chave pública. Para descobrir os dois números que a geraram é 
necessário fazer uma fatoração, mas isso é impraticável.  

Certificado digital 

Obter uma assinatura digital não é algo tão simples. Primeiro é necessário procurar uma entidade que 
faça esse serviço, isto é, deve-se procurar uma Autoridade Certificadora (AC). Uma AC tem a função 
de verificar a identidade de um usuário e associar a ele uma chave. Essas informações são então 
inseridas em um documento conhecido como certificado digital. 

Um certificado digital contém a chave pública do usuário e os dados necessários para informar sua 
identidade. Esse certificado pode ser distribuído na internet. Com isso, uma pessoa ou instituição que 
queira comprovar a assinatura digital de um documento pode obter o certificado digital 
correspondente. É válido saber que certificados digitais não são usados apenas em conjuntos com 
assinaturas digitais. 

É importante frisar que a transmissão de certificados digitais deve ser feita através de uma conexão 
segura, como as que usam o protocolo SSL (Secure Socket Layer), que é próprio para o envio de 
informações criptografadas. 

Obtendo uma assinatura e um certificado digital 

Como dito anteriormente, um certificado digital é um documento eletrônico que contém as 
informações da identificação de uma pessoa ou de uma instituição. Esse documento deve ser solicitado 
a uma AC ou ainda a uma AR (Autoridade de Registro). Uma AR tem a função de solicitar 
certificados a uma AC.  

Para que um certificado seja válido, é necessário que o interessado tenha a chave pública da AC para 
comprovar que aquele certificado foi, de fato, emitido por ela. A questão é que existem inúmeras ACs 
espalhadas pelo mundo e fica, portanto, inviável ter a chave pública de cada uma. 

A solução encontrada para esse problema foi a criação de "ACs supremas" (ou "ACs-Raiz"), ou seja, 
instituições que autorizam as operações das ACs que emitem certificados a pessoas e empresas. Esse 
esquema é conhecido como ICP (Infra-estrutura de Chaves Públicas) ou, em inglês, PKI (Public Key 
Infrastructure). 
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Meios de comunicação onde circulam informações sobre a Certificação Digital 
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3. CONCLUSÕES 

O certificado digital é um documento eletrônico que possibilita comprovar a identidade de uma 
pessoa, uma empresa ou um site, para assegurar as transações on-line e a troca eletrônica de 
documentos, mensagens e dados. 

Essa tecnologia permite assinar, digitalmente, qualquer tipo de documento, conferindo-lhe a mesma 
validade jurídica dos equivalentes em papel assinados de próprio punho. 

Além disso, os Certificados Digitais viabilizam o acesso a serviços virtuais da Secretaria da Receita 
Federal, evitando o comparecimento a uma de suas unidades, o que representa uma grande economia 
de tempo para o contribuinte. 

Os documentos assinados digitalmente atendem aos principais requisitos de segurança para a 
realização de negócios eletrônicos: 

Autenticidade: garante a identidade de todas as partes envolvidas. 

Confidencialidade: assegura o sigilo das informações, para que não se tornem de conhecimento de 
pessoas não autorizadas. 

Integridade: protege contra a modificação imprópria da mensagem, garantindo o seu conteúdo 
original. 

Não-repúdio: impede as partes de negarem a participação no negócio eletrônico. 

Com a implantação do sistema, adquiriu-se agilidade, maior visibilidade e ampliou a rastreabilidade. 
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