CASE ICP-BRASIL
PARCERIA DE
INOVAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA
DE CHAVES PÚBLICAS
DO BRASIL
A certificação digital no Brasil é uma realidade: com emissão total anual de 8
milhões de certificados, a ICP-Brasil atende diretamente mais de 15 milhões de
pessoas e organizações, beneficiando indiretamente um número ainda maior.
Identificação segura, agilidade nos processos 100% digitais, bem como
assinatura de documentos (do contrato à prescrição de medicamentos) são
alguns dos benefícios possíveis graças a uma visão arrojada e que em 2001 deu
origem à Infraestrutura de Chaves Públicas Oficiais Brasileiras, onde a assinatura
digital tem valor legal igual às assinaturas de pulso, conforme estabelecido no
dispositivo legal MP2.200 / 2001.

ICP PÚBLICA, INFRAESTRUTURA CRÍTICA
Com a visão de que uma ICP oficial é uma infraestrutura crítica, o Estado Brasileiro decidiu criar uma plataforma de
certificação digital livre de parceiros tecnológicos com origem em países conhecidos por suas práticas de vigilância,
buscando a introdução de tecnologia nacional confiável.
Esse esforço incluiu módulo de segurança criptográfica (HSM), sistema de gestão de certificados (CMS), aplicativos
de assinatura, infraestrutura de laboratório e treinamento técnico, no projeto conhecido como João-de-Barro (2003).
Este projeto envolveu inicialmente várias instituições federais e uma única empresa privada: a Kryptus.

CONTRIBUIÇÕES DECISIVAS
DA KRYPTUS PARA O MUNDO PKI
ICP-Brasil inaugura uma Autoridade
Certificadora SSL, certificada Webtrust,
utilizando o kNET HSM da Kryptus
(2019).

Kryptus é selecionada para fornecer
HSM para projeto de IoT PKI para a
Bosch GmbH (2020)

ICP-Brasil inaugura cadeias de
certificação baseadas em ”Edwards
Safe Curves”, a primeira Autoridade
Certificadora oficial do mundo a
utilizar tais curvas de maior nível de
segurança, utilizando o kNET HSM
(2018);

Kryptus é selecionada para
desenvolver e renovar a infraestrutura
nacional de Carimbo do Tempo do
Brasil (2020).
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A Kryptus é responsável pela
entrega de projeto “turn-key” de
ICP para a Agência Brasileira de
Inteligência e o Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, com assinatura
digital e recursos de criptografia.
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