Balcão Único passa por atualização e dispensará
Obrigatoriedade de certificado digital
Documentação para constituir novas empresas será assinada pela plataforma GOV.BR

A plataforma Balcão Único, idealizada pelo Governo de São Paulo para constituir novas
empresas, vai passar por uma atualização em seu sistema. A partir desta segunda-feira (30), os
empreendedores que realizarem o processo de abertura de empresa utilizando o Balcão Único
não serão obrigados a usar o certificado digital para assinar o documento. O ato passa a utilizar
agora a plataforma GOV.BR para aplicação da assinatura.
O GOV.BR é uma plataforma tecnológica desenvolvida pelo Governo Federal de
relacionamento do cidadão para com o Estado já utilizada em diversos órgãos públicos, como
INSS, Receita Federal entre outros portais públicos, unificando informações de todas as áreas
governamentais e onde é possível gerenciar o acesso do usuário e obter as chamadas
identidades: bronze, prata e ouro.
Assim que o solicitante cria uma conta na plataforma e cadastra um usuário e senha, ele
já obtém a identidade bronze. A identidade prata pode ser obtida por meio de validação facial,
através do aplicativo para celular, ou por meio de vinculação com uma conta bancária: o
solicitante informa os dados do seu banco de preferência, o sistema faz a conferência das
informações e, em estando tudo correto, concede ao usuário a identidade de nível prata. Já para
a identidade ouro, é necessário utilizar um certificado digital do tipo e-CPF.
Para utilizar a plataforma Balcão Único, era necessário que todos os sócios da empresa
possuíssem um certificado do tipo e-CPF, exigido para a assinatura eletrônica dos documentos
da empresa. A partir de agora, basta possuir o nível de identidade prata.
O processo de assinatura é bastante simples. Na fase de assinatura, os sócios da
empresa recebem um e-mail com um link para assinatura. Após acessar o link, é solicitado que
ele informe o CPF e senha da plataforma GOV.BR. O sistema então confirma se o usuário já
possui a identidade prata ou ouro, e tudo pronto! Confirmada a identidade, o documento já
estará assinado instantaneamente. Sem burocracia.

BALCÃO ÚNICO
O Balcão Único foi implantado em janeiro deste ano, em parceria com o Governo Federal
e, neste primeiro momento, com a prefeitura de São Paulo, para unificar e automatizar o
processo de constituição. Nele, os empreendedores podem abrir uma empresa de forma
gratuita, online e em um processo que leva cerca de 30 minutos.
Fora da plataforma, para abrir uma empresa, o empreendedor passa por uma série de
etapas: consulta de viabilidade prévia na prefeitura da cidade, cadastro da empresa na Receita
Federal, envio da documentação na Junta Comercial, emissão das inscrições tributárias e
emissão do Alvará de Licenciamento. O processo completo envolve cerca 11 órgãos públicos
diferentes, em etapas que, em muitos casos, ainda são manuais. No Balcão Único, tudo é feito
em uma única etapa e todos os processos são automatizados.
Um novo projeto já está sendo desenvolvido para que o Balcão Único seja
disponibilizado a todas as cidades do estado de São Paulo permitindo que os empreendedores
paulistas tenham acesso à celeridade nos processos de constituição em ambiente totalmente
digital.

