
 
 
 

 

Sobre a Valid: 

A Valid (B³: VLID3 - ON) torna a sua vida digital mais segura com soluções que garantem identificação em documentos, smartphones, cartões com chip, certificados digitais, aplicativos 

bancários, meios de transporte e onde mais os dados de clientes de todo o mundo estiverem. Seis mil funcionários em 16 países consideram as particularidades de cada cultura e 

região para criar soluções personalizadas e integradas, colocando a Valid como relevante player global na esfera da vida conectada. Identificando objetos, transações e pessoas com 

segurança, é hoje a maior empresa na emissão de documentos de identificação no Brasil, 5ª maior produtora de SIM Cards do mundo e está entre as 10 maiores fabricantes de 

cartões bancários do planeta. Você se conecta, a Valid protege. Para saber mais, acesse www.valid.com.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020 - A multinacional brasileira de identificação segura Valid 

Soluções S.A. (“Companhia”) (B³: VLID3 ON), com base no §4º do artigo 157 da Lei nº 

6.404/76, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 

358/02, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a 

regulamentação emergencial para telemedicina e prescrição eletrônica por conta da 

pandemia de Covid-19 mobilizou a Companhia, líder no mercado de soluções seguras para 

identificação e rastreabilidade de dados, a oferecer certificados digitais em nuvem 

gratuitamente aos médicos com registro no Conselho Federal de Medicina (CFM) em todo o 

país. 

 

O certificado estará integrado à nova plataforma de identificação segura 

VIDaaS (Valid Identity as a Service). O app, disponível em Android e iOS, deverá funcionar 

como um “passaporte digital universal”, uma vez que reunirá diversos documentos em um 

só lugar e com total mobilidade (smartphone, computador ou notebook). 

 

A iniciativa está aberta a todos os 500 mil profissionais registrados no CFM para profissionais 

que aderirem à campanha até 31 de maio e o certificado digital emitido terá validade de um 

ano. O certificado é a única solução que possibilita assinar o registro de informações médicas, 

autorizar exames e prescrever alguns tipos importantes de receitas médicas 

eletronicamente, com a possibilidade de validação de todos os dados e sem a necessidade 

de impressão em papel.  

 

O lançamento da nova plataforma VIDaaS marca ainda mais um avanço da companhia em 

soluções cada vez mais digitais para facilitar a vida dos usuários. O certificado digital em 

nuvem pode ser acessado de qualquer dispositivo, onde e quando seu titular precisar, 

bastando ter apenas uma conexão à Internet, sem exigir o uso de mídia (token ou cartão).  

 

Outro diferencial é a tecnologia Connect Valid, que possibilita ao titular acessar qualquer 

sistema legado apenas com o aplicativo instalado no computador. É o Connect que faz com 

que o sistema operacional (qualquer Windows) encontre e identifique o certificado digital 

em nuvem automaticamente para realizar as transações e operações, inclusive efetivar a 

assinatura de documentos como contratos, declarações, procurações e formulários em PDF 

utilizando o seu certificado. A funcionalidade é ainda mais oportuna neste momento de 

distanciamento social, uma vez que o médico poderá assinar 

seu receituário eletrônico direto pelo smartphone, computador ou notebook. 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 Valid acelera novas soluções de forma digital e contribui para 

telemedicina segura durante a pandemia 

 

http://www.valid.com/
https://certificado-em-nuvem.validcertificadora.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.valid.vidaas&amp;utm_source=Ajuda%20Valid&amp;pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1%22
https://apps.apple.com/br/app/vidaas/id1490636157?mt=8
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Como camada de segurança, as chaves dos certificados ficam armazenadas 

em um Data Center de nível máximo de compliance, sempre em um servidor HSM 

(Hardware Security Module), em um Prestador de Serviço de Confiança (PSC Valid).   

Toda a jornada de acesso e uso do certificado foi desenhada para oferecer uma experiência 
prática e intuitiva. Depois de cadastrar os dados na página  
https://cfm.validcertificadora.com.br/ e ter as informações validadas com o CFM, basta criar 
uma senha de uso do app e em seguida, informar o número do ticket e a senha do certificado, 
cadastrada na etapa de validação.  

“Estamos lançando uma plataforma que garante identificação segura no ambiente digital. 

Nesse momento sem precedentes faz todo sentido oferecer um pouco da nossa 

experiência em identificar com segurança pessoas, objetos e transações em favor da 

sociedade”, avalia Carlos Affonso D´Albuquerque, CEO da Valid. 

 

Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com 

Investidores. 

 

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 

http://www.valid.com/
https://cfm.validcertificadora.com.br/


 
 
 

 

About Valid: 

Valid (B³: VLID3 - ON) makes your digital life more secure with solutions that ensure security-based technologies for document identification, mobile security, SIM cards, digital 

certifications, banking applications, transportation services and anywhere else client data is located. With over 6,000 employees in 16 countries, we take into account the 

particularities of each culture and region to create customized and integrated solutions, making Valid a relevant global player when it comes to online lifestyle. Our ability to safely 

identify objects, transactions and people makes the Company the largest issuer of identification documents in Brazil, the fifth largest producer of SIM Cards in the world and one of 

the top 10 global manufacturers of banking cards. When you are online, Valid protects you. For more information, go towww.valid.com   

 

 

 

Rio de Janeiro, May 27th, 2020 – Valid Soluções S.A. (“Company”) (B³: VLID3 ON), a Brazilian 

multinational Company focused on secure identification, pursuant to item 4 of article 157, of 

Law 6,404/76 and CVM Instruction 358/02, as amended, announces that emergency regulations 

for telemedicine and electronic prescription due to the Covid-19 pandemic mobilized the 

Company, market leader in secure solutions for data identification and traceability, to offer free 

cloud digital certificates services to doctors registered with the Federal Council of Medicine 

(CFM) across Brazil. 

The certificate will be integrated into the new secure identification platform VIDaaS (Valid 

Identity as a Service). The app, available for Android and IOS, should work as a “universal 

passport”, since it will bring together several documents into one single place, with full mobility 

(smartphone, computer or notebook). 

The initiative is open to all 500,000 professionals registered with the CFM (for professionals who 

join the campaign until May 31st). The digital certificate issued will be valid for one year, for all 

the professionals that request it. The certificate is the only solution that makes it possible to sign 

medical information records, authorize medical exams requests and prescribe relevant medical 

prescriptions electronically, with the possibility of validating all data and without the need to 

print it. 

The launch of the new VIDaaS platform marks yet another advance by the company in 

increasingly digital solutions to facilitate avid users. The digital certificate cloud solution can be 

accessed from any device, where and when you need it; you just need an Internet connection 

as it does not require the use of a hardware (token or smart card).  

Another differential of this solution is the Connect Valid technology, which allows the certificate 

holder to access any legacy system by downloading the application into their computer. It is the 

Connect solution that makes the operating system automatically find and identify the digital 

certificate in the cloud to carry out transactions and operations, including signing documents 

such as contracts, declarations, power of attorney documents and PDF forms using your 

certificate. Functionality is even more opportune in this moment of social distance, since the 

doctor will be able to sign an electronic prescription directly from their smartphone, computer 

or notebook. 

 

NOTICE TO THE MARKET 

 Company accelerates the digital solutions and contributes to a 

safer telemedicine practice during the pandemic 
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As a security layer, the keys of the certificates are stored in a data center with maximum 

compliance level, always in an HSM server (Hardware Security Module), in a Trusted Service 

Provider (PSC Valid). 

The entire journey to access and use the certificate was designed to offer a practical and intuitive 

experience. After registering the data on https://cfm.validcertificadora.com.br/ and having the 

information validated with the CFM, just create a password to use the app and then inform the 

ticket number and the certificate password, registered in the validation step. 

“We are launching a platform that guarantees secure identification in the digital environment. 

At this unprecedented moment, it makes sense to offer a little of our experience in securely 

identifying people, objects and transactions in favor of society”, says Carlos Affonso 

D´Albuquerque, Valid´s CEO. 

 

For more information, please contact our Investor Relations Department. 

 

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho 

CFO and Investor Relations Officer 

https://cfm.validcertificadora.com.br/

