Certificação digital: a tecnologia que oferece sigilo,
agilidade e validade jurídica em transações eletrônicas
Conectividade Social, agora só com Certificação Digital
O que é
Conectividade Social é um canal eletrônico de
relacionamento. É moderno, ágil e seguro, facilmente
adaptável ao ambiente de trabalho das empresas ou
escritórios de contabilidade que desejam cumprir suas
obrigações em relação ao FGTS.
Atualmente, o canal eletrônico permite a transmissão
do arquivo do Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), bem como a operação de toda a
sistemática CAIXA PIS/Empresa. É possível, ainda, visualizar e imprimir o relatório de
Informação de Saldo (IS), por meio do Visualizador de Relatórios.
A quem se destina
Às empresas e escritórios de contabilidade.
Como utilizá-lo
O uso do canal Conectividade Social é obrigatório para transmissão do arquivo SEFIP e
requer a certificação digital da empresa que o utiliza. Para tanto:
1. Entre no site da Asteca Autoridade de Registro - www.arasteca.com.br - menu
“produtos”. Você será direcionado para a AC Sincor - que é a Autoridade Certificadora
responsável pela emissão do certificado digital.
2. Adquira, entre as opções oferecidas, o tipo de certificado que atende a sua
necessidade; exemplo: e-cpf (para pessoa física) / e-cnpj (para pessoa jurídica).
3. Para a emissão do seu certificado digital é necessário validar pessoalmente os
dados preenchidos na solicitação de compra, junto aos agentes da Asteca
Autoridade de Registro. Consulte-nos para escolher qual, entre as modalidades de
validação, atende a sua necessidade - www.arasteca.com.br
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4. A Asteca Autoridade de Registro informará todos os procedimentos para utilizar
e/ou baixar o certificado.
Benefícios
- Simplifica o processo de recolhimento do FGTS.
- Reduz custos operacionais.
- Disponibiliza um canal direto de comunicação com a CAIXA, agente operador do
FGTS.
- Aumenta a comodidade, segurança e o sigilo das transações com o FGTS.
- Reduz a ocorrência de inconsistências e a necessidade de regularizações futuras. Aumenta a proteção da empresa contra irregularidades.
- Facilita o cumprimento das obrigações da empresa relativas ao FGTS e à Previdência
Social.
Utilização por escritórios de contabilidade
Os escritórios de contabilidade que efetuam recolhimentos e prestam informações ao
FGTS e INSS em nome de seus clientes também podem utilizar o Conectividade Social
para este fim. Basta que o cliente gere, pela internet, uma procuração eletrônica. Caso
seja necessário trocar de contador, é só revogar a procuração eletrônica anterior e
conferi-la ao novo contador, tudo pela internet e sem complicações.

Faça já o seu contato: (11) 3821-3821

