
Versão válida a partir de 28 de setembro de 2022.

Sobre o Uso 
e Segurança 
de Certificado 
Digital
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1. O que é um Certificado Digital?
O Certificado Digital é uma forma de identidade digital de pessoa física 
ou jurídica em um ambiente eletrônico. Por meio dele é possível assinar 
documentos, validar as credenciais de acesso e identificar um indivíduo ou 
empresa, de forma segura, célere e juridicamente válida.

2. Como funciona um Certificado 
Digital?
O Certificado Digital funciona por meio de um par de chaves. Uma dessas 
chaves é privada e fica de posse do usuário, podendo ser usada para 
acessar um determinado ambiente digital ou assinar um documento. Já a 
outra é pública e distribuída livremente para poder permitir que seja possível 
descodificar o que foi criptografado junto com a chave privada, tornando 
possível atestar a identidade do usuário.

3. Como automatizamos o uso do seu 
Certificado Digital?
Para que algumas das soluções de nossa unidade de Visibility sejam utilizadas 
é necessário que tenham acesso as informações referentes aos processos dos 
clientes, para isto é necessário a inclusão do seu Certificados Digital, sendo a 
automatização do uso do seu certificado realizado de forma extremamente 
segura, através de servidores em ambiente de produção.

Nossas automações são fechadas para qualquer comunicação externa, 
aceitando somente comunicação interna entre servidores previamente 
homologados, garantindo assim a segurança de todos os dados que são 
transmitidos.

4. O Certificado Digital será 
compartilhado?
A automatização do seu Certificado Digital será exclusivamente para os 
processos por você cadastrados, ou seja, não será compartilhado ou utilizado 
para qualquer outro fim. As nossas soluções apenas processarão os seus dados 
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para prestar os serviços contratados por você, não sendo empregados para 
qualquer outra finalidade não autorizada por você.

5. Como protegemos o seu 
Certificado Digital?
São aplicadas medidas de segurança aos Certificados Digitais de modo que 
não sejam utilizados por qualquer pessoa ou empresa, ou seja, eles somente 
são utilizados pela  automação do serviço contratado.

O nosso sistema em ambiente de produção possui camada de segurança para 
garantir a confidencialidade de todas as informações confidenciais, de forma 
que o ambiente que usamos para desenvolvimento dos nossos serviços não 
permite que sejam acessadas as bases e arquivos do ambiente de produção 
utilizado por nossos clientes.

Assim garantimos a segurança de todos os dados e dos Certificados Digitais 
de nossos clientes. Todo Certificado Digital assim que inserido em nossa 
plataforma fica armazenado em um “cofre”, e assim como as informações 
confidenciais processadas, podem ser acessadas apenas pelo gerente de 
desenvolvimento, em situações muito específicas, como correções de suporte, 
e/ou  mudanças específicas em configurações necessárias para o bom 
desempenho das automações ou eventualmente solicitadas pelo cliente 
detentor do Certificado Digital.

Toda a infraestrutura da Logcomex situa-se em nuvem (AWS e Azure), as 
mesmas utilizadas por grandes companhias da área de tecnologia, e que 
possuem todos os critérios de segurança necessários para o armazenamento 
seguro, redundância de dados e backup.

6. Como os Certificados Digitais são 
armazenados?
O armazenamento dos Certificados Digitais conta com alto grau de segurança, 
em ambiente (AWS), via chave criptografada entre o sistema e o ambiente de 
armazenamento. Toda troca de informações nos sistemas de armazenamento 
dos dados ocorre em ambiente segregado e controlado, acessado apenas em 
casos específicos, de modo que seja impossível ocorrer qualquer interceptação 
externa.
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As automações que fazem uso dos Certificados Digitais ficam separadas do 
ambiente da plataforma e demais produtos da Logcomex. De forma isolada 
elas automatizam o uso dos Certificados Digitais para acesso e captação 
de informações necessárias para alimentar os serviços contratados, assim 
protegemos os sistemas de possíveis ataques externos.

7. Quais cuidados temos com o 
Certificado Digital quando prestamos 
algum suporte?

• Em determinados casos, conforme a necessidade, nosso time de suporte 
poderá realizar o acesso e o uso manual de um Certificado Digital.

• Este uso se dará exclusivamente por meio de uma VM (Virtual Machine), a 
qual é protegida de qualquer comunicação externa, e conta com diversos 
procedimentos de segurança, os quais obrigatoriamente precisam ser 
seguidos pelo nosso time, conforme descrito abaixo:

• O usuário e senha são intransferíveis e possuem validade de apenas 90 
dias;

• Todo cadastro de usuários é liberado somente com autorização do gestor 
da área do colaborador solicitante, e do responsável pela segurança e 
infraestrutura de dos bancos de dados da Logcomex;

• Para que seja feito login, o nosso colaborador necessariamente deverá 
apresentar e registrar justificativa para o acesso, vinculando a tal 
justificativa eventual ticket de suporte aberto pelo cliente;

• Não é possível realizar download de nenhum tipo de arquivo da VM 
(Virtual Machine) para um outro computador;

• A sessão de acesso expira após 10 (dez) minutos de inatividade;

• Não é possível copiar, baixar ou compartilhar os Certificados Digitais por 
nenhum meio, tão pouco tirar screenshots de tela; e

• O acesso somente ocorrerá para realizar verificações referente aos 
serviços contratados, para fins de solução de problemas, atrasos de 
atualizações de dados ou possíveis bugs da plataforma.
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8. Como é feita a validação das 
credenciais do Certificado Digital?
A validação da senha informada para o Certificado Digital pela nossa 
plataforma ocorre dentro do servidor e em um ambiente produtivo, de forma 
que as credenciais não ficam expostas.

Nesse caso, confirmando que a senha está correta, o sistema quebra o 
Certificado Digital em três partes: (i) chave privada; (ii) chave pública; e (iii) 
unidade certificadora. Todas as três partes são necessárias para que seja 
feita a automação do uso do mesmo com objetivo de realizar os serviços 
contratados e coletar as suas informações.

9. Como gravamos o Certificado 
Digital?
O processo de gravação do Certificado Digital é feito em nosso servidor em 
ambiente isolado na nuvem, de forma que fica protegido de possíveis ataques 
ou tentativas de invasão. Essa cópia do Certificado Digital na nossa nuvem 
somente pode ser acessada pelo coordenador e o time de infraestrutura 
responsável.

10. É feita a validação dos acessos 
permitidos pelo Certificado Digital?
Assim que o Certificado Digital é gravado, é realizado um procedimento de 
validação dos acessos permitidos para aquele Certificado Digital específico, de 
modo a garantir que as automações possam executar os serviços contratados.

11. O uso automatizado do Certificado 
Digital pode colocar meus dados 
pessoais em risco?
Todo uso que fazemos do Certificado Digital ocorre em ambiente seguro, em 
atenção à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/2018), e seguindo 
regras rigorosas de segurança para evitar qualquer violação dos seus dados 
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pessoais e das informações que você tem acesso.

Estamos comprometidos em proteger e resguardar a privacidade de quaisquer 
dados, em todas as nossas atividades, soluções e produtos. Em nossa Política 
de Privacidade, você poderá entender melhor questões como: porque a 
Logcomex coleta dados, quais dados são tratados, quais são os direitos dos 
titulares, por quanto tempo os dados são armazenados, entre outras questões.

Caso você ainda tenha dúvidas ou solicitações sobre esse assunto, não hesite 
em nos contatar por meio do seguinte endereço de e-mail: privacidade@
logcomex.com.

12. O Certificado Digital poderá ser 
excluído da nossa plataforma?
A todo momento você poderá, caso seja um usuário administrador da conta, 
excluir o Certificado Digital. Contudo, essa exclusão poderá afetar e/ou 
impossibilitar a execução dos serviços contratados.

Quando você realiza a exclusão do Certificado Digital, o sistema apagará todos 
os arquivos registrados sobre ele em nossos servidores, de modo que não será 
mais possível a sua utilização por meio das nossas automações. Sendo assim, 
caso você deseje voltar a utilizar os nossos serviços, será necessário realizar 
novamente a vinculação do Certificado Digital através da nossa plataforma.
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